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Vášlistčfslo/zodňa: 167/120509/2020
Naäeéíslo: 167/120509/2020 OBECPOPROC
Vybavuje: Linka VSD Školská2Telefón/E-mail: 0850123 312
Miesto/Dätum: Košice/21.02.2020 Poproč

04424

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny
v lokatite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:

OBEC POPROČ v úseku: celé ulice Lipová, Obchodná, Nové, Západná. ul. Potočná
od Č.d. 1po č.d. 5, uL Kráťka od č.d. 1 po C.d. 4, Č.d. 7. ul. Kostolná od č.d. 1 po C.d.
42, ul. Školská č.d. 2. od č.d. 5 po cd:8. ul. Sadová od e.d:1 po Í1;e.d. 13,14. ui;
Požiarna od č.d. 2 po td. 10, odC.d. 12 po C.d. 15, C.d. 17. od é.d. 20 po č.d. 25. od
Č.d. 27 po  d. 30, e.d.32,35,37, od č.d. 40 po C.d. 42. ul. Družstevná od  .d. 1 po
e.d. 6, e.d, 10, n 12, u, 16,17, is, od e.d. 20 po č.d. 22. od č.d. 24 po č.d. 40. od C.d.
42 po č.d. 44, od č.d. 46 po č.d. 50, č.d. 52, obecný úrad. základná škola, bytový
dorň naul Školská, požiarna zbrojnica

vterminoch

17.marec2020 od 07:50 h do 17:30 h

18.marec2020 od 07:40 h do 17:20 h

19.marec2020 od 08:10 h do 17:30 h

Je nám Fúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sustavy, obmedzia na nevyhnutný čss využívanie elektriny vo
vasej obci. Údržbaje však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej s bezpecnej
distribučnej sústavy. Je zároveň úČÍnnou prevenciou pred neplánovanými
poruchami na ktoré. na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred
upozornit
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o
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plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásenim v miestnom Kóntakty

rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnenfm oznamu na T UnkaVSD:
0850123312Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhradom na jeho chsrakter E infD@vsds.skv . f . v f .

považujeme za oznämenie vo verejnom zaujme. 1 www.vsds.sk
F +42155678-6516

Urobfme vŠetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo Poruchavá Unks VSCk
najskôr. Pokiar to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 0800123 332
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne infórmáde o prfpadnom skoršom

Adresa pre pbomný kontaktukončeníprác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). Východoslovenská

Ak preferujte etektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál  5^^":Mlynská 31042 91 Kosice
eVSD. Po zaregistrovanf budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom Slovenskä republlka
mieste k dispozicii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu Spotoŕnostjc nplnni vObchadnom

môžete nastaviť eKomunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení rtsistri Okrtsního súdu KoBcs l
odďdSa,uloikaW1W

distribúcie, či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce ss Vášho lCO: 36 599 3S11 Dfe ZOZSOB29S7
IČ DPH: SK2022082997
Bantoró spqŕBnic Gtibank Europc pk,
pobocka zahranicntj banky,
E.u--20 06480108/8130
IBAN. 5K07 6130 0000 0020 OB48 0108
BICCmSKBA
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odberného miesta bude dostávať e-mailom.

Ak už portál eVSD využfvate, skontrolujte si, prosfm, a v prípade potreby opravte
Vaše adresné údaje. Aktuálne a presné kontaktné údaje nám totiz umozňuju
správne Vás informovať o okotnostiach týkajúcich sa Vášho odberného miesta.

Ďakujeme za porozumenie.
S pozdravom
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Ing. Lukáš MÍŠenčík Ing. Ssmuel Krásnohorský
vedúci tímu príprava prevádzky DS

Plánovanie prevádzky distribučnej sústavy Planovanie prevádzky distribučnej sústavy

Chcete vecfief viac? Oznámeníe o plánovanom prerušenídistríbúcie elektríny posiela
VSDvz3konomst3n_ovenej_le_hotevzmysleust3novenia§31ods. 2.

s° zakons tíež platf pravidlo, že odberateľom nevzniká nárok na
náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenía distribúde

pÍsm. t)Zákona č. 251/2012 Z, z. o energetike. Vzmysle tohto

efektríny.
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