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Vážený zákazník,
nedávno sme Vás informovali o plánovanom prerušení distribúcie elektriny v
lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom:
ŽDAŇA - celé ulice: Hlboká, Jantárová, Agátová, Javorová, Lipová; celá ulica
Kostolná, okrem č.d. 19, ul. Mýtna č.d. 28, 30, 32, 18/39, od č.d. 47 po č.d. 55
nepárne, Zdravotné stredisko a Dom Smútku
v termíne
3. december 2018 od 07:30 h do 16:30 h
Vzhľadom na zmenu okolností sa toto prerušenie
NEUSKUTOČNÍ.
V prípade, ak si to okolnosti vyžiadajú a potreba prerušenia distribúcie elektriny sa
obnoví, budeme Vás o novom termíne plánovaného prerušenia včas informovať.
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívateľ portálu
môžete nastaviť eKomunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení
distribúcie, či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho
odberného miesta bude dostávať e-mailom.
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Ak už portál eVSD využívate, skontrolujte si, prosím, a v prípade potreby opravte
Vaše adresné údaje. Aktuálne a presné kontaktné údaje nám totiž umožňujú
správne Vás informovať o okolnostiach týkajúcich sa Vášho odberného miesta.
Ďakujeme za porozumenie.
S pozdravom

Ing. Milan Sabol
vedúci oddelenia
Plánovanie prevádzky distribučnej sústavy

Chcete vedieť viac?

Ing. Michal Bodnár
príprava prevádzky DS
Plánovanie prevádzky distribučnej sústavy

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 odberateľom nevzniká nárok na
náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie
elektriny.

