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Vážený zákazník,

pre odberné miesta vo Vašej obci uveclené v prílohe tohto oznámenia je
n6plánovené prerušenie c)istribúcie elel<triny v nasledujúcom termíne a  čase

7. clecembí@ 2021   od 08:00 h  do 16:00 h

Je Í`ám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
Úclržbou distribučnej sústavy, obmedzi3 na nevyhnutný čas využív6riie elektriny vo
vašej  obci.  Údržb3 je vš3l<  ltl'Účová pre zabezpečenie spor3hlivej. 3  bezpečnej
distribučnej súst3vy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovenými
poruchami na ktoré, n@ rozdiel od plánovanej odstávl(y, Vás nedokážeme vopred
upOzorniť.

Zároveň s3 na Vás obracieme s prosbou o spolupíácu pri informovaní občeí`ov o
plánov@nej odstávke miestne obvyl(lým spósobom (n3pr. vyhlásením v miestíiom
rozhlase, umiestnením oznamu na iíiformačnej t3buli, zverejneni'm oznemu ne
V6šom webovom sídle e pod.). Toto oznámenie vzhl'adom n6 jeho ch6rel<ter
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.
Urobíme všetko preto, čiby bola distribúcia elelttriny v tejto obl6sti obnovená čo
najsk6r. Poki3l' to okolnosti umožnia, budeme se sn3žiť skrátiť plánované
prerušenia ne nevyhnutné minimum. Aktuá]ne informácje o prípednom skoršom
ukoíičení prác nájdete n@ portáli evsD (www.vsds.sk v č@sti  Plánovč]né odstávky).

Ak preferujte elektronickú formu komunike-cie, dáv3me vám do pozornosti portál
evsD. Po z3registrovaní budete m6t' viaceré informácie o Vašom odbernom
mieste k dispozícii 6j z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užív3ter portálu
móžete nast@viť eKomunikáciu s VSD. lnformácie o plánovanom prerušení
djstribúcie, či jeho zrušení al(o č)j ďalšie dóležité  informácie týkajúce s@ Vášho
oóberného miesta bude dostávat e-mailom. Kontakty

T    Lmk@VSD:

08SO 123 312
E    info@vsds.sk

|     wwwvsdssk
F    +42155678-6516

Poruchovó linka VSD:

0800 123 332
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Ak už portál evsD využívate, skontrolujte si., prosím, a v príp6de potreby opravte
Vaše adresné Úc)aje. Aktuálne a presné kontaktné Údaje nám totiž umožňujú
správne Vás informovet' o  ol<olnostiach týl<ejúcích  sa  Vášho odberného miestč).

Ďakujeme za porozumenie.

S pozclravom

lng.  Slavc)mír  Veseleňák
vec)Úci  odboru

Plánovaníe  a optímalizácia  píevádzky

PREČO VYPÍNAME AJ
POČAS  KARANTÉNY?

COVID-19

lng.  Michal  Guzanič

plánovanje  preváclzky  DS
oóbor Plánovanie 6  optimalizáci3 prevádzky

Uvedomujeme si, že p3ndémiu t6kéhoto rozsahu zažív6me všetcí

ggypš=ýei,uá:.r:ž::zvpžiuÉiůfayá:,y:ezav:evs:nDa:ocPíT:;ša:tvky::;S:o,
záltazníci,

Aby  sme  sa  všetci  dol<ázali  čo n6jskór  vrátiť  1<  životom,  al<é  sme
vieóli  píedtým,  musíme  vš3k niektoré  veci  rot)iť aj  počes  k@rantény

VSD  pozastavila  váčšinu  prác,  ktoré  znesú  odklad.  V  súčasnosti
realiziijeme len tie, ktoré nevyhnutne mi/síme uíobiť, aby srr`e
dokázali  c)ostat elektíinu plynule @ bezpečne @j do vašich
odberných miest.

Ďalši'rn  rozmerom tejtc) situácie je,  že ak  by  sme  úplne zastavili
práce  Íia  Úclržbe a  obnove  distribučnej siJ5tóvy,  zostalo  by  bez
práce  mnoho naších  dctclávatel'ov al<o  aj  vlč)stných  zamestnancov.
To ale nechceme, lebo považujeme z@ zodpovedné udížať našu
ekor`omiku v chocle dci tel<ej  miery,  al<o ie to  možné,  Samozrejme
bez toho,  aby  sme  ohrozili ZDRAVIE  l'udi'

PÍosíme vás preto o pochopenie 6 solidarítu v týchto ner6hkých
časoch.  My na oplátku srubujerne, že práce vyvolávajúce
prerušenia clistíibúcie uíobi'me tak rýchlo ako to bude možné, aby
sme  skrátili  časy,  l<ec)' budete  bez elektíiny

vedieť viac7 P3_n~ámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny posiela
VSD  v ?á_k_onom stgn_ovenej lehote v 2mysle ustanoveí;ič) § 31 ods. 2,
písm. t) Zákona Č. 251/2012 Z. z. o ener-getike, V zmysle ťohto
zákona  tiež platí pravidlo, že odberatel`om nevznil<á  nárok  i.a
náhradu  šl<ody  spčiscir)enej  v  dósledku prerušenia distíibúcie
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Číslo elektíoriieru ČOM Mesto/obec Ulica Číslo domii
000000000004618633 0000619159 Michalovce Temarska 29
000000000030024530 000043S797 Michalovce Temčirska 31

OO0000000050C)02642 0000437779 Michalovce Tehliarska 33
000000000011950746 0000440S04 MÍchalovce Tehliarsk6 35
00000000005000151S 0000438191 Michalovce Tehlii)rska 37
000000000C)50001500 0000438937 Michalovce Tehli6rska 41

000000000020795108 0000439641 Mich6lovce Tehliersk6 43
000000000030081802 0001302774 Michalovce Tehli3rska 1837/167


