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Vážený zál<azník,

pre odbeíné miesta vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznámeni3 je naplánované
prerušenie distribúcie eleldriny v nasledujúcom teímíne 3 č@se

od 12.05.2022 10:00 do 12.OS.2022 13:30
Je nám l'úto , že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelí`ou Údížbou
djstribučnej sústavy, obmedzi6 n@ nevyhnutný čas využívanie elektrir`y vo vašej obci.
Údržba je všal< kl'Účová pre z@bezpečeí`ie spol5mvej a bezpečnej distribučnej sústavy.
Je zároveň Účinnou prevenciou pred neplánovanými poruch3mi m ldoré, na rozdiel od
plánovanej odstávky, Vás nedol(ážeme vopíed upozorniť.

Zároveň sa na Vás obíaci6me s prosbou o spoluprácu píi infoímovaní obč@nov o
plánov@nej odstávl<e miestne obvyklým sp6sobom (n@pr. vyhlásením v miestíiom
rozhl3se, umiestnením ozn@mu ne informačnej tabuli, zveíejnením oznamu na Vašom
webovom sídle a pod.). Toto oznámer`ie vzhl'adom na jeho ch3rakter považujeme z3
oznámenie vo verejr`om záujme.

Uíobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektíiny v tejto oblasti obnovená čo
najsltór. Poltiar to oltolnosti umožnia, budeme s@ snažiť sl<rátiť plánov@né prerušeni@ n@

nevyhnutné minimum. AI<tuálne infoímácie o prípadnom skoršom ukončer`í prác nájdete
na portáli evsD (www.vsds.sk v časti Plánovené odstávky).
Al< píeferujte eleldroriicl<Ú formu l<omunikácie, dávame vám clo pozornosti portál
evsD. Po zaregistíovaní budete mať vi@ceré informácie o Vašom odbernom mieste k
dispozícii aj z pohodlie Vášho domov@. Zároveň si ako užívater portálu móžete nast@viť
eKomunikáciu s VSD. lnformácie o plánovanom prerušení distribúcie, či jeho zrušeni.
al<o @j d'alšie dóležité informácie týk@júce s@ Vášho odberného miesta bude dostávať em3ilom.
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Ak už portál evsD využívate, skontrolujte si, prosi'm, a v prípade potreby opravte V3še
adresné úc)aje. Aktuálne a presné kontal<tné údaje nám totiž umožňujú správne Vás
informovať o okolíiostiach týkajúcich sa Vášho odberného miesta.
Ďal<ujeme za porozumenie.

S pozdr3vom

lng. Slavomír Veseleňák

GUZANIČ MICHAL, lng.

vedúci odboru

plánovanie prevádzky DS
odboí Plánovanie a optimalizáci6 prevádzky

Plánovanie a optmalizácia píeváclzl<y

Ubezpečujeme vás , že vo VSD robíme všetko preto, 3by sme prežili
obclot)ie zhoršenej epldemickej situácie v ZDRAvl. . Aj my, zamestnanci
fiímy aj vy, naši zál<azníci

PREČO VYpiNAME

A' POČAS
LOCKDONWOV?

Niel<toré činí`osti však musi'me robiť. Hlavíie preto, aby sme riaplni!i naše

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

dóležitú v obdobi6ch píáce z domu či dištančného vzclelávania, s
ktorými sa stretávame častejšie, al<o sme všetci póvodne odhadovali

Prosíme vás preto o POCHOPENIE A SOLIDARITU. My na oplátl<u

sl'ubujeme, že práce vyvolávajúce prerušenia ďstíibúcie urobíme

tal( Íýchlo, ako to biide možné s cierom predchádzať poruchám v
buclúcností.

Či'slci elektromeru

ČOM

Mesto/obec

Ulica a Číslo domu
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