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Váš list čislo/zo dňa:
Naše čislo:
Vybavuje:
Telefón/E-mail:
Miesto/Dátum:

1
2/92867/2013
Linka VSD
0850123312
Košice/09.04.2013

2/92867/2013
OBEC SMIžANY
Nám. M. Pajdušáka 50
Smižany
05311

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny
1·------ ---- - __ o

r-, 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:

Smreková 9000 Smižany, COM: 0000317476, EIC: 24ZVS0000070984C

bude v termíne
29. april 2013 od 07:00 h do 18:00 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
Z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne
realizovaná distribúcia elektriny do Vášho odberného miesta.
V tejto súvislosti si Vás dovol'ujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na
predchádzanie vzniku škôd. Podl'a ustanovenia § 31 ods. 1, písm. e), 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 Ing. Jakubec Peter
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Kontakty
T Linka VSD:

OB50 123312
E info@vsds.sk
I www.vsds.sk
F +421 55678-6516

Poruchové linka VSD:

0800123332

Adrasa pre plsomný kontakt:

Východoslovenská
distribučná. a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice 1,
oddiel Sa, vložka 1411N
IČO: 36 599 361 I OIČ: 2022082997
IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky,
Č. ú.: 2008480108/8130
IBAN: SKO? 8130 0000 0020 0848 0108
BIC: CITI SK BA



Váš list číslo/zo dňa:
Naše čislo:
Vybavuje:
TelefónlE-mail:
Miesto/Dátum:

1
1/93255/2013
LinkaVSD
0850123312
Košice/09.04.2013

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny

---., Vážený zákazník,

1/93255/2013
OBEC SMIžANY •
Nám. M. Pajdušáka 50
Smižany
05311

- --- o ~

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:

Smižany, Rybnfky č. 1-21 nepárne, 2-18 páme

bude v termíne
29. april 2013 od 08:00 h do 18:00 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho 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 odberného miesta.
V tejto súvislosti si Vás dovol'ujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na
predchádzanie vzniku škôd. Podl'a ustanovenia § 31 ods. 1, písm. e), 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. Vesele~tj!r~ra29~íŕ·;'.·~;··:~-~ ~':.' :":'.' '. :,:.:~I~g. Jakubec Peter
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Kontakty
T Linka VSD:

0850 123312
E info@vsds ..sk
I www.vsds.sk
F +42155678·6516

Poruchové linka VSD:

0800123332

Adresa pra pfsomnj kontakt:

Východoslovenská
distribučná, a.S.
Mlynská 31,04291 Košice
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice l,
oddiel Sa, vtožka 1411N
IČO: 36599361 I DIČ: 2022082997
IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky,
Č. !J.: 2008480108/8130
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0B48 0108
BIC: cm SK BA



Váš list čísla/zo dňa:
Naše čislo:
Vybavuje:
Telefón/E-mail:
Miesto/Dátum:

1
5/92914/2013
Linka VSD
0850 123312
Košice/09.04.2013

5/92914/2013
OBEC SMIŽÄNY •
Nám. M. Pajdušáka 50
Smižany
05311

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny
1---------- - ------

ŕ\ 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:

Smižany, Smreková č. 3, 5, 7,11,13,15

bude v termíne
29. apríl 2013 od 07:00 h do 18:00 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho 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 odberného miesta.
V tejto súvislosti si Vás dovol'ujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na
predchádzanie vzniku škôd. Podl'a ustanovenia § 31 ods. 1, písm. e), bod 5 zákona č.

r>. 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/Informácie o sústave.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.
S pozdravom

Kontakty
T UnkaVSD:

0850 123312
E info@vsds.sk
I www.vsds.sk
F +421 55678-6516

Poruchové linka VSD:

0800123332

Adresa pre pfsomný kontakt:

východoslovenská
distribučná, a.s.
Mlynská 31,04291 Košice
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice l,
oddiel Sa, vložka 1411N
IČO: 36 599 361 I DIČ: 2022082997
IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky,
Č. u.: 2008480108/8130
IBAN: SKO? 8130 0000 0020 0848 0108
BIG: GITI SK BA



Váš list čísle/zo dňa:
Naše číslo:
Vybavuje:
TelefónlE-mail:
Miesto/Dátum:

1
3/92868/2013
LinkaVSD
0850 123312
Košice/09.04.2013

3/92868/2013
OBEC SMIžANY
Nám. M. Pajdušáka 50
Smižany
05311

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:

Smižany, Smreková č. 2-24 páme, 17-31 nepáme

bude v termíne
29. apríl 2013 od 07:00 h do 18:00 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho 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 odberného miesta.
V tejto súvislosti si Vás dovol'ujeme upozorniť na potrebu vykonania opatrení na
predchádzanie vzniku škôd. Podl'a ustanovenia § 31 ods. 1, písm. e), bod 5 zákona Č.

ŕ"'\ 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 leqislativy týkajúce sa plánovaného prerušenia
distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a.s. v časti Distribučná
sústava/Informácie o sústave.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.
S pozdravom

Ing. Veseleňák Slavo'!'fr"----,--- ..;~,;- ... - ...•....Ing, J8kub~c Peter
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Kontakty
T Linka VSD:

0850 123312
E info@vsds.sk
I www.vsds.sk
F +421 55 678-6516

Poruchové linka VSD:

0800123332

Adresa pre pfsomný kontakt:

Východoslovenská
distríbučná, a.s.
Mlynská 31,04291 Košice
Slovenská republika

Spoločnost' je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice l,
oddiel Sa, vložka 1411N
IČO: 36 599 361 I OIC: 2022082997
IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky,
Č. o.: 2008480108/8130
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108
BIC: cm SK BA
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