/

zÁPAII0st0UEl{slfi
DlsTRlBUčilÁ

MEsTo Šeľnĺves

ttlRĺtĺsvÄĺnTRoJlcE 7/-

RAD

szz or šRĽA

Dunajská Streda 05'02.2021

Predmet listu: Prerušenie distribúcie
elektrtny - oboznámenie verejnost|
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. ako držiteľa povoĺenia na prevádzkovanie
oistriuuenej sústavy,
podľa 9 31 ods'2' písm' t) zákona
č' 25L/2IL2Z. z, o energetike v platnom znení Vás žĺadame,
aby
ste
obvyklým
spôsobom
vyhlásĺli' že z dôvodu vykonávania plánovanej práce
na ,arňdeniacň Jistriouene; sústavy alebo
v
ich
ochrannom
pásme,
dňa 04.03.2021 bez dodávky elektriny naslejovné
budú
ulĺce :
V čase od 08:15 hod. do L1:30 hod.:

DoLNÁ č. t/BL,6,6/oP,8,8f op, to, Lo/oP,
Lo/vE,12, L4, L6/oP
KU KUČÍNoVAč' 23
/BL, 23 / oP, 27 lp, 27 PR,
/

36, 98, 40, 42

/

šRrÁnlxR, P'J. č. 1 ,3,5,7, g, L!
Z dôvodu' že plánovaná práca postihne
viacero miest dodávky nie je možnéoznámený
termín meniť'
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s
obmedzením sa Vám orpr.u"aiĺui.'.'

Ďakujeme za spoluprácu.
S pozdravom

Ur

ĺl.5.
B(}

jrh

lng' Róbert Vĺda
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s'

Alica Bachmanová
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a,s.

lnformácie ohľadom plánovaného prerušenia
djstribúcie elektriny pre postihnuté ulice (napĺánovaný
termín, skrátenie,

zrušenie) nájdete na: www.zsdis'sk alebo
WWW.diportal'sk

V prípade nejasností kontaktujte: Alica Bachmanová,
tel': +42t-(O)9t7642L74,alica.bachmanova@zsdis.sk
t

t/t
Západoslovenská dlstrĺbučná, a's" Čulenova
6, 8L6 47 Bratislava, lčo: soaoĺsrs, DlČ: 2o22t8go48,
zápis v oR oS BA l, oddiel
Bankové spojeniel Tatra Banka, a.s',
čĺsloÚčtu: 2626to6826/L7oo, IBAN: sxsg rióoóob

S

a, v.

č. 3879/8

0026 2610 6826, BlC: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná,
a.s., p'o.goi 2ói, ä'o
Bratĺslava r, ouueäierozsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk,
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac.
vyrobca@zsdis,sk
dni 7.oo _ 19.oo n, porucľlová linka 0800 111
567 nonstop, www'zsdis.sk
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Dunajská Streda o5.o2.2o2l

Predmet listu: Prerušenle distribúcie
elektriny

-

oboznámenie verejnosti

V mene spoločnostiZápadoslovenská
distribuč,,á, a.s. ako držiteľa povolenia n. pr"uĺorLo_ňi.
podľa 5 31 ods'2' písm' t) zákona
ai.triuuin"ĺ sústavy,
č' 25t/2o!2Z. z, o energetike v platnom zneníVás
žiadame, aby ste obvykĺým spôsobom
ď;;; v ich ochranno' pa.me, ouo,ĺ

;Iľĺi:ffiäliH1:'J:"*1":;]';,lff:::ffiľÍľ;ť;i''i"rio]*.ibučnej,il;"y
V čase od 1L:45 hod. do ].5:00 hod.:

clNToRÍNsKA č. ]., 3, 5, 7, g, 1'!,].3, 15, L7,
L7/PR

HoLLÉHo č'!,3,5,7
NARclsoVÁ č. Lo , !2, L4, !6, t8,20,22,24
NlTRĺANSKA č.8/zA

sVoBoDU,

L.č.2,4,6

Z dôvodu' že plánovaná práca postĺhne
viacero miest dodávky nie je možnéoznámený
termín meniť'
Za vzniknuté nepríjemnostisúvisiace
s obmedzením sa Vám ospľavedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.
S

pozdravom

Ur

Zúpcdosloveĺskó dislĺibučno' o.s

3,ň

80

lng. Róbert Vida
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s'

Alica Bachmanová
admĺnistrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.

lnformácie ohľadom plánovaného prerušenia
djstribúcie eĺektriny
- - """' pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie,
"

zrušenie) nájdete na:www.zsdis.sk alebo

www.diporJl;(

V prípade nejasností kontaktujte: Alĺca
Bachmanová, tel.: +a2L-(O|9L7642t74,alica.bachmanova@zsdis.sk
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