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Vážený zákazník,

v nasledujucich termínpch a Časoch je naplánované prerušenie distribúde elektriny
v lokalite, ktorá sa nachádza na území VáŠho mesta resp. obce:

OBEC POPROČ v úsekuul. Jarné od 6d. 1 po č.d^lS. ul. Oršavská od C.d. 1 po é.d.
23. č.d. 45. ul. Letné od č.d.6 po č.d. 18. č.d. 1097/5. ul. Mieru é.d. 151. ul Východná
C.d.65
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vtermine

23.septembef2019 od 08:10 h do 15:00 h

Jenám riito, ze práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sustavy,obmedzi3 na nevyhnutný čas Yyuzívsnie elektriny vo
^s^l'^.í^vía^ú^^za^e^c^espo^v^3.bez?e^
distribučnej sustavy. Je zároveň účlnnou prevendou pred neplánovanými
poruchami na ktoré^ na rozdiel od ptánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred
upozorniť.
Zaroveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri infofmovafííobčsnov o
ptánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom
rozhlase, umiestnením oznamuna informačnej tabuli, zverejnením oznamu ns
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhľadom nsjeho charakter
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považujeme za oznamenie vo verejnom záujme.

UrobímevSetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo
najskor. Pokiar to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuélne Ínformácie o prípadnom skoršom
ukončeníprác najdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).
Akpreferujte elektronickú fbrmu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál Korrtakty
eVSD. Po zaregistrovaní budete msť viaceré informácie o Vašom odbernom T LtokBVSOt

mieste k dispozícii aj z pohodlia Vásho domova. Zároveň si ako užfvater portálu 08S0123312
E hfoRvsds^kmôžete nastaviť eKomunikáciu s VSO. Informácie o plánovanom prerušení 1 www.VMHs.sk

distribúcie, či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa VáŠho F +42155678-6516

odberného miesta bude dostávať e-mailom. PontchorilMiBVSD:

0800123332

Admn pn pfcomný kontakt
Východoslovenskä
distfibuťná, B.S.
NUynská 31042 91 Košice
Stovenské republika
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