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Vec: Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

celá obec Benkovce

bude V termíne
22. august 2013 od 07:00 h
26. august 2013 od 07:00 h
27. august 2013 od 07:00 h

do 19:00 h
do 19:00 h
do 19:00 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o plánovanej
odstávke miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase, umiestnením
oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na svojom webovom sídle a pod.) V
prípade oznámenia vyhlásením v miestnom rozhlase Vás prosíme, aby ste túto odstávku
oznámili občanom trikrát - 2 týždne, 1 týždeň a 1 deň pred plánovaným prerušením
distribúcie. Z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie
uvedenom termíne realizovaná distribúcia elektriny do Vášho odberné ho miesta.
V tejto súvislosti si Vás dovol'ujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na
predchádzanie vzniku škôd. Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. el, bod 5 zákona Č.
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
odberatel'om nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie
elektriny.
Aktuálne informácie v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného prerušenia
distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a.s. v časti Distribučná
sústava/lnformácie o sústave.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.
S pozdravom

Ing. Veseleňák Slavomír

vedúci odboru
Optimalizácia prevádzky

Trojanovič Peter

príprava prevádzky DS
Optimalizácia prevádzky

RWEGROUP

Kontakty

T Unka VSD:
0850 123312

E info@vsds.sk
I www.vsds.sk
F +42155678-6516

Poruchové linka VSD:

0800123332

Adresa pre plsomný kontakt:

východoslovenská
distribučné, a.s.
Mlynské 31,04291 Košice
Slovenska republika

Spoločnosť Je zeprsanä v Obchodnom
reglSlrl Okresného sudu KO!lce I
oddiel Sa. vIožka 1411N
ICO: 36 599 361 IDIC 2022082997
IC DPH' 5K2022082997
Bankové spOjenie. Citibank Europe pjc
pobočka zahramčneJ banky,
Č. LI.: 2008480108/8130
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108
erc CITI SK BA


