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Vaše zákaznícke či'slo: 5100307436
(uvádzaj.te, prosím, pri každom kontakte s našou spoločnosťou)

V Košiciach,  22.11.2022

TMESTOMICHALOVCE
Nám.osloboditel'ov 30
Michalovce
07101
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Vec: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážený zástupca samosprávy,

v najbližšom období je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na
územi' Vášho mesta resp. obce a dotkne sa odberných miest uvedených v pri'lohe tohto oznámenia v
terml'ne:

14.decembra 2022  od 09:20 h  do 13:30 h.
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bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou 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 plánovanej odstávke
miestne obvyklým spósobom (napr. vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením oznamu na
informačnej tabuli, zverej.nením oznamu na Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na
jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti. obnovená čo najskór. Aktuálne
informácie o pri'padnom skoršom ukončení prác náj.dete na stránke www.vypadokelektriny.sk.

Ospravedlňujeme sa za spósobené komplikácie a d'akuj.eme Vám za porozumenie.

S pozdravom

Ing. Slavomír Veseleňák
vedúci odboru
Plánovanie a optimalizácia prevádzky

Ing. Martin Stanko
vedúci tímu
odbor Plánovanie a optimalizácia prevádzky
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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 odberaterom
nevzniká  nárok na  náhradu škody spósobenej v dósledku prerušenia distribúcie elektriny.

Ů
Potrebujete elektrinu počas prerušenia?

Navštívte náš eshop a objednajte si záložný batériový zdroj. Ten vám poskytne výkon, bezprostredne potrebný na
udržiavanie základných potrieb, napr. pre zabezpečenie práce z domu alebo domáceho vyučovania. www.vsdeshop.sk.

EH
Vypadla Vám elektrina?

Ste si istí, že nejde o poruchu u Vás? Možno ide o plánované prerušenie. Alebo máme naozaj poruchu. Overte si, či o nej
vieme. Ak nie, tak nám ju nahláste. Všetko to viete urobit'jednoducho na stránke www.vypadokelektriny.sk
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Príloha: Zoznam dotknutých odberných miest
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'.I.I::.I.`.I.rx_r_Jr_í.':..-Betlenovce  0 `.+::.:.I:.í:.,::.=i..,`:.Micha -.-:.-`..':':`:.-,S.:.:_::..'.-':_._Ovce ` _ .. -`000000000022248994

0001404259
Betlenovce 3 Michalovce 000000000030051799 0000434088
Betlenovce 5 Michalovce 000000000000004226 0000369815
Betlenovce 15 Michalovce 000000000020790957 0000434078
Betlenovce 17 Michalovce 000000000021102966 0000440696
Betlenovce 4774/37 Michalovce 000000000000067548 0000621623

Bez ulice 2 0 Michalovce 000000000031014784 0001551416

Priemyselný park 0 Michalovce OoOooooooooooo7756 0001311667

Priemyselný park 0 Michalovce OOOOOOOOo02ooo4842 0001316781
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