
Vážený zákazník,

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

časť obce Víťaz z TS 1 - úsek od č.d. 256 po č.d. 262, úsek od č.d. 253 po č.d. 240,
úsek od č.d. 238 po č.d. 237, úsek od č.d. 176 po č.d. 182, úsek od č.d. 185 po č.d.
186, úsek od č.d. 188 po č.d. 195, úsek od č.d. 97 po č.d. 98, úsek od č.d. 100 po
č.d. 101, úsek od č.d. 103 po č.d. 105, úsek od č.d. 107 po č.d. 110, úsek od č.d. 112
po č.d. 115, úsek od č.d. 69 po č.d. 74, úsek od č.d. 49 po č.d. 46, úsek od č.d. 43 po
č.d. 41, úsek od č.d. 38 po č.d. 37, úsek od č.d. 53 po č.d. 55, úsek od č.d. 57 po č.d.
61, úsek od č.d. 63 po č.d. 67, úsek od č.d. 275 po č.d. 279, č.d. 403, 460, 476,
591, 363, 391, 266, 349, 542, 268, 550, 394, 271, 273, 423, 452, 452A, 89, 83,
431, 81, 84, 87, 443, 443A, 396, 420, 511, 86, 409, 598, 479, 428, 373, 438, 93,
91, 395, 385, 55A, 59A, 60A, 519, 520, 434, 502, 77, 501, 499, 551, 365, 389,
485, 441, 463, 197, 238, 441, 435, 48A, 453, 6, 491, 551, 111, 47, 376, 264, 263,
266, 27, 41, 40, 37 , kultúrny dom a materská škola

v termíne

16. október 2019  od 07:10 h  do 15:40 h

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo
vašej obci. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred
upozorniť.
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhľadom na jeho charakter
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo
najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu
môžete nastaviť eKomunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení
distribúcie, či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho
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odberného miesta bude dostávať e-mailom.

Ak už portál eVSD využívate, skontrolujte si, prosím, a v prípade potreby opravte
Vaše adresné údaje. Aktuálne a presné kontaktné údaje nám totiž umožňujú
správne Vás informovať o okolnostiach týkajúcich sa Vášho odberného miesta.

Ďakujeme za porozumenie.

S pozdravom

Ing. Lukáš Mišenčík
vedúci tímu

Plánovanie prevádzky distribučnej sústavy

Peter Trojanovič
príprava prevádzky DS

Plánovanie prevádzky distribučnej sústavy

Chcete vedieť viac? Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny posiela
VSD v zákonom stanovenej lehote v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2,
písm. t) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. V zmysle tohto
zákona tiež platí pravidlo, že odberateľom nevzniká nárok na
náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie
elektriny.
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