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Naše  číslo:

Vybavuje:

Telefón/E-mail:

Mesto/Dótum.

2/170433/2022
Linke VSD

OSS0 123 312
Košice/ 21.04.2022

2/170433/2022
MESTO MICHALOVCE
Nám.osloboditerov 30
Michalovce
071 01

Vážený zákezník,

pre odberné miesta vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznámeni3 je naplánované
prerušenie distribúcie elektriny v n3sleclujúcom termíne 3 č@se

od 10.OS.2022 08:10  do 10.05.2022 16:30

Je nám ťúto , že píáce, ktoré bezprostíedne súvisia s opravou e pravidelnou Údížbou
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čes využi`v3nie elektíiny vo vašej obci.
Údížba je však l<l'Účová pre zabezpečenie spol5hlivej a bezpečnej distribučnej sústavy.
Je zároveň Účinnou píevenciou pred neplánovanými poruchami m ldoré, na rozdiel od
plánov@nej odstávky, Vás nedol(ážeme vopíed upozorniť.

Zároveň s@ na Vás obraciame s pÍosbou o spolupíácu píi informovaní obč@nov o
plár`oveíiej odstávke miestne obvyklým spósobom (nepr. vyhlásením v míestnom
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zveíejnením oznamu na Vašom
webovom síclle a pod.). Toto oznámenie vzhl5dom ne jeho chč)r3kter pov3žujeme z3
oznámenie vo verejnom záujme.

Uíobíme všetl<o píeto, @by bola distíibúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo
najskóí. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa sn@žiť skrátiť plánované prerušenia na
nevyhnutné minimum. Alďuálne informácie o prípednom skoršom ul<ončení píác nájdete
na portáli evsD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávl<y).

Al< preferujte eleldronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál
evsD. Po zaíegistrov3ní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom mieste k
dispozícij aj z pohodli@ Vášho domova. Zároveň sÍ @ko užívatel' portálu móžete n@steviť
eKomuí`il<áciu s VSD. lnformácie o plánovanom prerušení distribúcie, či jeho zrušeni.
eko ej d5lšie dóležité informácie týkajúce s3 Vášho odberného miesta bude dostávať e-
mailom.
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Ak  už portál evsD využi`vete,  sl<ontrolujte si, prosím, a v pri'p3de potreby opravte Vaše
adresné údaje. Aktuálr`e a presné kontektné Údaje nám totiž umožňujú správne Vás
informovať o okolnostiach týkajúcich sa Vášho odbeíného miesta.

Ďel<ujeme za  porozumenie.

S pozdravom

lng  Slavomi`r  Veseleňák
vedúci  odboíu

Plánovariie  6  optim6lizácia  prevádzky

CiuzANIČ  MICHAL,  lng.

plánov@nie prevádzky DS
odbor  Plánc)vanie a optimalizácia píevádzky

PREČO  VYPÍNAME
AJ  POČAS

LOCKDONWOV?

Ubezpečujeme vás , že  vo VSD Íc)bi`me všetko preto, aby sme  prežili
obdobie zhoršenej epióemlckej  situácie v ZDRAVÍ    Aj  my,  zamestnanci

fiímy  aj  vy,  r`6ši  zál<3zníci.

Niel<toré  činnosti  však  musíme  robiť   Hlavr`e  píeto,  aby  sme  naplnili  naše

zál<ladne  poslanie  -l(VALITNÚ  DISTRIBÚCIU  ELEKTRINY.  Obzvlášť

dóležitú  v obdobi6ch práce z domu či  dištariči`ého vzdeláv6ni3,  s
ktorými  sa stretávame  častejšie, al<o  sme všeta póvodne odhaclovali

PÍosíme vás preto o  POCHOPENIE A SOLIDARITU.  My na oplátku

sl'ubujeme, že práce vyvolávajúce prerušenia  c)istribúcie urobíme

tak rýchlo, ako to bude možné s cierom predchádzať poÍuchám v
budúcností.



Či'slo elektíomeru ČOM Mesto/obec Ulica a  či'slo domu

000000000000023209 0000603007 Michelovce J.  A.  G6gaílria  3

000000000000024386 0000444S79 Mich@lovce P  0  Hviezdoslava  64

0000000000S0001493 0000444577 Mlchalovce P.  0. Hviezdoslave  64


