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Väslistčíslo/zodňa:

/
86/526774/2019
Linka VSD
0850123312
Košice/30.08.2019

Nase cfsb:

Vybavuje:
Telefón/E-maÍI:
MÍesto/Dátum:

86/526774/2019

OBECPOPROČ
Školskó2
Poprqč
04424

VáŽenýzákazník.

v nasledujúcich termínoch a časochje naplánované prerušenie distribúde elektriny
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:

OBEC POPROC v úseku: ul. Družstevná č.d. 2, ul. Kostdná C.d. 62. ul. Slnečná .d.
1.2.5.7,9. od d. 13 po č.d. 25 nepárne. C.d. 20. 22, ul. Mieru C.d. 1A. 2.4.5. od
C.d. 7 po ť.d. 12, od e.d. 14 po č.d. 17 od .d. 19 po č.d. 27. od C.d. 30 po C.d. 34. od
C.d. 36 po C.d.38. od C.d. 40 po č.d, 42. od C.d. 44 pp C.d. 46. od C.d. 48 po č.d. 52.
od C.d. 54 po C.d. 56. č.d. 58,61.65.68. 70.71,72.76, od C.d. 78 po C.d: 85. .d.
87. od í.d, 89 po C.d, 91. od č.d. 95 po .d. 101. C.d. 103,106.107. 1Ď8.113.114. ul.
Výchqdná C.d. 26.28.29. od C.d. 32 po C.d. 36. od C.d. 38 po C.d. 48, C.d. 50. od

ŕ.d. 52 po č.d. 55, č.d. 57. dom smútku

v termíne

23.september2019 od 08:00 h do 1530 h
Je nám Fúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sustavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo
vašej obci. Udržbaje však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplanovanými

poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vas nedokážeme vopred
upozorniť.

Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spolupfácu pri informovanf obČanov o
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na
Vasom webovom sťdle a pod.). Toto oznámenie vzhradom nsjeho charakter
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považujeme za oznamenie vo verejnom zaujme.

Kontakty

Urobfme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo
najskôr. Pokiar to okolnosti umoŽnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované

T LinkaVSD:
0850123312

prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prfpadnom skoršom

E info@vsds.sk

ukončeníprác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

1 www.vsds.sk
F +42155678-6S16

Ak preferujte elektronickú fbrmu komunikáde, dávame vám do pozornosti portál po>uchov*NntavsD:
0800123 332
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zaroven si ako užÍvater portálu
Adresa pr< pfaomniý kontakt
Východoslovenska
môžete nastaviť eKomunikáciu s VSD. Informacie o plánovanom prerušení
distribučná, a.s.
distribúcie, čijeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informáde týkajúce sa Vášho
Mlynská 31.042 91 Košice
odberného miesta bude dostávať e-mailom.
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