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Vážeíiý zák3zník,

pre odberné miest3 vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznámenie je
naplánovené prerušenie distribúcie elektriíiy v nasledujúcom termi`ne 6 čese

30. novembre 2021  od 08:20 h  do 16:00 h

Je nám rúto, že píáce, l<toré bezpíostredne súvisí6 s opravou a pravidelnou
Údržbou distribučnej sústavy, obmedzia m nevyhnutný čes využívanie elektriny vo
v3šej  obci.  Udržba je  všal<  l<l'Účová pre zabezpečenie spol'3mvej. 3  bezpečnej
distribučnej súst@vy. Je zároveň  Účinnou prevenciou pred  neplánovE)nými
poruchami rie ktoré, ne rozdiel od plánovenej odstávl(y, Vás nedokážeme vopred
upozorniť.

Zároveň se n3 Vás obr3ciame s pÍosbou o spoluprácu pri informovaní obč3nov o
pláriovenej odstávl<e miestne obvyl<lým spósobom (n3pr. vyhlásením v miestnom
rozhl6se, umiestnením ozn6mu na inform6čnej t3buli, zverej.neni`m oznamu r`a
Vašom webovom sídle @ pod.). Toto oznámenie vzhl'3dom ne jeho char3l(teí
pov6žujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
Uíobíme všetko preto, 6by bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo
nejskór. Pokier to okolnosti umožni@, budeme s3 sn3žiť skrátiť plánovaíié
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuelne informácie o pÍípadnom skoršom
ukončení prác nájdete na portáli evsD (www.vsds.sk v č3sti Plánov3né odstávky).

Ak preferujte elektronickú formu komuíiik3'cie, dáv3me vám do pozornosti portál
evsD. Po zaregistrovaní budete m3ť viaceré informácie o Vašom odbernom
mieste  k dispozícii  @j z pohodli6  Vášho domova. Zároveň si al<o užívatel' portálu
móžete n3stavit eKomunil<áciu s VSD. lnformácie o plánovanom prerušení
distribúcíe, či jeho zrušení ako aj  d'alšie dóležité  informácie týl<6júce sa Vášho
odberného miesta bude dostáv6ť e-meilom.
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Ak už portál evsD využívate, skontrolujte si, prosím, a v pÍípade potreby opravte
Vaše adresné Údaje. Aktuálne a presné l<ontaktné údaje riám totiž umožňujú
správne Vás  informovať o  ol<olr`ostiach týl<ajúcich  sa  Vášho  odberného miesta.

Ďakujeme za porozumenie.

S pozdravom

lng.  Slavomi`Í  Veseleňák
vedúci odboru

Plánovaíiíe a optimalizácla  prevádzky
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lng   Michal  Guzar`jč

plánovanie prevádzky DS
odboí  Pláíiovanie a c)ptimalizáci@  prevádzky

Uvedomujeme si, že pandémiu tEikéhoto rozsahu zažívame všetcí

:gyp5vmýeiruá:.ÍgžqFzvpžŠuÉeATiaY.á:,y::av:evs:nDa;ocPÍT:yša:tvky:::3:o,
zákazni'ci

Aby  sme  sa  všetci  dokázali  čo  n6jskór vrátiť k  životom,  aké  sme
vieďi  predtým,  musíme  všal<  niektoi-é  veci  Íobiť aj  počas  I<arantény.

VSD  pozast6vila  váčšinu  prác,  l<toré  znesú  odklad   V  súčasnosti
realizujeme len tie, ktoré nevyhnutne musíme uíobiť, aby sme
cjc)kázali  dostať elektrinu plynule @ bezpečne ej  do vašich
odbemých miest.

Ď6lši.m  rozmerom  tejto  situácie je,  že ak  by  sme  Úplne  zastavili
práce na  Údížbe a obnove distíibučnej sústevy, zostalc) by bez
práce  mnoho  našich  dodávatel'ov  6l<o  Et/  vlastných  z6mestn3ncov
To čile Íiechceme, lebo povčižujeme za zodpovedné udržat našu
ekonomiku v chode Óo takej miery.  ako je to možné.  Samozrejme
bez toho,  aby  síne  ohrozili  ZDRAVIE  l'udí.

Prosíme  vás preto o pochopenie a solidaíítu v týchto nel.ahl<ých
časoch. My n6 oplátku sl'ubujeme, že práce vyvolávajúce
prerušenia distribúcie uíobi'me tak rýchlo ako to bude možné, aby
sme skrátili časy, keď budete bez elektrin

Oz_n_ámenie o plánovanom F){erušení distribúcie elektriny posiela
VSD  v zá_konc)m stgn_ov5}nej lehote v zmysle ustariove   ia § 31 ods  2,
písm  t) Zákona č  251/2012  Z z  o energetike  V zmysle tohto
zákona tiež  platí pravidlo,  že  odberal:el'c)m nevzniká  nárok  na
náhradu škody  spósobenej  v cJósledku  prerušenia  distribúcie
E.lektriny
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Či.slo elektroír€ru ČOM Mesto/obec Ulica Číslo domu
000000000003164109 0001294942 MÍchalovce Mlynská 15

000000000003500721 0001405632 MÍchalovce Mlynská 426/1
000000000022283646 00014S8327 Michalovce Mlynská 426/1
000000000022304155 0001294803 Michč)lovce Pri mlyne 1

oooo00000030046212 0000436615 Michalovce Pri mlvne 1

000000000020813253 0001293236 Michalovce P,Í mlyne 11

000000000022311153 0001297614 Michalovce Píi  mlYne 11

000000000034651706 0001293237 Michalovce Prl  mlyne 11

000000000034651731 00012932S2 Michalovce Pr'  mlyne 11

000000000034728916 0000622764 Michalovce Pri  mlyne 13

000000000003363641 0001380989 Michalovce Pri  mlyne 426/1

000000000003082160 0001384295 Michalovce Prj  m'yne 3910/11


