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7 / 93I
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Nitra 22.08.2019

Vec: Pľerušenie distribúcie elektrinv - oboznámenie vereinosti
V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľapovolenia na prevádzkovanie
distribučnej sústavy, podľa 5 31 ods.2. písm' t) zákona č.25L/2oL2 Z' z' o energetike v platnom znení Vás
žĺadame,aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zarĺadeniach
distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 17.09.2019 bez dodávky elektriny nasledovné
ulice :

V čase od 07:40 hod. do 14:00 hod.:

cEs HLAVNÁ č" I23I, L292
cl NTo RíNSKA č' 2

FoLÁŠč' 3,5,

1, 25, 29,

29

/v t,

3

1, 35, I44L/ BL, L443 / PR, L443 /v E

7,g,!3,L5,17,19,20,2L,zI/vE,22,26,30,

31,

32,33,34,34lvE,38,40,4o/vE,44,44/oP,

46, 50, 75, r4rr/VE', [43L/OP

HAslČsKÁ č,. $/vE
MÁNSKA

č,. 18, 20/ -, 22, 24, 27, 29, 3'.J'

K FoLÁšU č.36
K

ŽIGoBARU č" Lo74 , to75

KEsoVsKÝRADč.2,3,4,5,6,7,8,9,LL,L2,L3,L5,L6,17,L8,19,2L,22,25,29/I8I3,30,32,34,35,36,
38, 40,

4r,42,43,44,45,

46,

47,48,51, 53, 55,57,69,1.rO7, rL56, L797

KU KRíŽU č.Ż,4,5,6,7,8,9, ]'o,
83 r / 6, 832 I 5, LLg

!4,!6,L7,18,20,2L,22,23,24,25,26,27,28,30,3L,32,33,33/oP,34,

L, 1204 /V E, 7206 / BL, L206 I V E, L277 /V

E

NA PAŽ|I č'.2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, Lo
NA ŠTEFANoVlčoVÚč. 1

PoDVlNoHRADMl č,.5,7,9,IL,13,L5,L6,L7,L9,23,24,26,27,29,37,33,35,37,39,43,45,49,5L,53,
53/PR,59,498/r
PRl KAPLNKEč'.L234/oP,L24o,L257/vE,L259,L259/oP,L259/vE,L260loP,7262/vE

sEDLlAcKA č. 45
Západoslovenská distńbučná, a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava, tČ0: 3636'1518, DlČ: 2022189048, zápis v 0R 05 BA l, oddiel
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.5.,IBAN: SK591100 0000 0026 26106826,BlC:

Kontakt

Zápádoslovenská

distribučná, a.s., P0.BOX 292, B10 00 Bratislava

Zákaznkka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00

-

'l,

TATRSKBX

5a, v' č.

3B79lB ..9*ą

www.zsdis.sk, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk

]9.00 h, Poruchová l|nka 0800 111 567 nonstop

'@"
Ęý,.ł

SLAMKoVÁč.5,6/1853,7,,7foP,7/vE,g,!3,!5,L7,17A,lg,2L,22,22/vE,27,3I,37lvĹ,33,35,36,37,
38, 4o/BL, 4o/DL, 4o/oP, 4z/D2, 44, 46, 48, 48loP, 6Ż, LŁsg/vl, I346loP, I349/zA,1350/oP, 7354/oP,
r36L/ BL, 136l/PR, r36LlVE, L8O2/3, L8O3

TARÁŇSKA

č.74,L5,L6,L7,Ig,zo,2I,23,24,25,27,2g,3o,33, 34,35,37,38,'40,48,50,52,54,56,

t363/ZA
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možnéoznámený termín meniť'
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.
/opo0 oslovenskó diíĺibuřno,
90
I

S pozdravom

hhlng. Jozef Mrkvica

vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská d istribučná, a.s.

ĺ.s

(r,,"""*
Róbert Chrastina
administrátor správy EZ

Západoslovenská distribučná, a.s

lnformácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín,
skrátenie, zrušenie) nájdete na : WwW'zsdis.sk alebo www.dĺportal.sk
V prípade nejasnostíkontaktujte: Róbert Chrastina, tel.:+421-(0)37-7763204,

robert.chrastina@zsdis.sk
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obec Mojmírovce obecný úrad
7 /93L
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^
951L5 MoJMíRoVcE
Nitra 22.08.2019

Vec: Plánované prerušenie distribúcie elektrinv
Vážený zákazník,

mene spoločnostĺZápadoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku
dĺstribučnejsústavy siVám dovoľujeme podľa $ 31 ods. 2 písm. t) zákona č'.25L/2o72 Z. z' o energetike
v platnom znení oznámiť, že v nižšieuvedenom termíne bude z dôvodov plánovaných prác na
zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie
elektriny pre Vaše miesto dodávky.
V

Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcĺeelektriny bude mať za následok nedodávku
elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobĺli príslušnéopatrenia slúžĺace
k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu,
držĺteľpovolenia na prevádzku dĺstribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., v zmysle $ 31
ods'1 písm. e) zákona č.25I/2oL2Z. z. oenergetike vplatnom znení nezodpovedá. Zdôvodu, že
plánovaná práca postĺhne viacero miest dodávky nie je možnéoznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnostisúVisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
L7.O9.2079 07:40 hod.

Dátum a hodina začiatku:
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenĺa:
ozn. miesta dodávky/ElC:
Adresa miesta dodávky:

S pozdravom

hh-

17.O9.2OL914:00 hod.

242z'5400027900lY
cEs HLAVNÁ č'.L229, MoJMíRoVcE

diíĺibuřno. o.'

leo:
l
ľľłĺslĺvo

l

Zópodoslovenskó

'

i

lng. jozef Mrkvica

űrrrrr""-

Róbert Chrastina
administrátor správy EZ
Zá padoslovenská distrĺbučná,a's.

ved úci správy energetických zariadení

Západoslovenská distribučná, a.s.

lnformácie ohľadom plánovaného prerušenia distrĺbúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky
(naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: WWW.zsdis.sk alebo www.diportal.sk

V

prípade nejasností kontaktujte: Róbert Chrastĺna, tel.: +42L-(0\37-776
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04,

robert.ch rastina @zsd is.sk
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava, lČ0: 3636'1518, DlČ: 2022189048, zápis
'1100
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: 5K59
0000 0026 2610 6826, BlC: TAIRSKBX

Kontakt

Západoslovenská

distribučná, a.s., P0.BOX 292, Bi0 00 Bratislava

Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00

-

'l,

v 0R

05 BA l, oddiel Sa,

v. č. 3879/8

www.zsdis.sk, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk

19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567

nonĺop
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Nitra 22.08.2019
Vec: PIánované orerušenie distribúcie elektrinv
Vážený zákazník,
V mene spoločnosti Západoslovenská dĺstribučná,a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku
distribučnej sústavy si Vám dovoľujeme podľa 5 31 ods. 2 písm. t) zákona č.2sL/2oI2 Z. z. o energetike
v platnom znení oznámiť, že
nižšieuvedenom termíne bude z dôvodov plánovaných prác na
zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenĺedistrĺbúcĺe
elektriny pre Vaše miesto dodávky.

v

Zároveň Vás upozorňůjeme, že prerušenie distribúcĺeelektriny bude mať za následok nedodávku
elektrĺny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušnéopatrenia slúžiace
k zabránenĺu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu,
držĺteľpovolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distrĺbučná, a.s., v zmysle 5 3L
ods'1 písm' e) zákona č'.25L/20L2Z. z. o energetike vplatnom znení nezodpovedá. Zdôvodu, že
plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možnéoznámený termín menĺť.
Za vzniknuté nepríjemnostisúvisiaces obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
17.09.2079 07:40 hod.

Dátum a hodina začiatku:
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia:

77.O9.2OI9 14:00 hod.

ozn. miesta dodávky/ElC:
Adrésa miesta dodávky:

S pozdravom

hh-

2422540002730007
cl NToRíNsK A č,. L44L, MoJ M

íRoVcE

Zúpodoslovenskó diíribuřno, o's

90
BRAT|SIAVĺ

lng. Jozef Mrkvica
vedúcĺsprávy energetických zariadení
Západoslovenská dĺstribučná,a.s.

Róbert Chrastĺna
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.

lnformácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektrĺny pre Vaše miesto dodávky
(naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www'zsdis.sk alebo www.diportal.sk

V

prípade nejasností kontaktujte: Róbert Chrastina, tel.: +42L-(o|37-776

ro be rt. ch ra sti

na
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Západoslovenská dist]ibučná, a.s., Čulenova 6,816 47 Bratĺslava, lco: ioiolsls, DlČ: 2022189048, zápis v 0R 0S BA l, oddiel Sa, v. č' 3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 68)6, BlC: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s', P.0.BOX 292,810 00 Bratislava 1, www.zsdis.sk, odberatel@zsdis.sk, dodavate|@zsdrs.sk, vyrobca@zsdis.sk
lákaznkka linka 0850 333 999

prac. dni i.00

-

19.00 h, Poruchová linka

0800

11'l 567

nonĺop
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Nitra 22.08.2019
Vec: Plánované prerušenie distribúcie elektrinv

Vážený zákazník,

mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s', ako držiteľa povolenia na prevádzku
distribučnej sústavy siVám dovoľujeme podľa 5 31 ods. 2 písm. t) zákona č.25L/2\L2Z. z. o energetike
V platnom znení oznámiť, že v nižšieuvedenom termíne bude z dôvodov plánovaných prác na
zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcĺe
elektriny pre Vaše miesto dodávky.
V

Zároveň Vás upozorňüjeme, Že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku
elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušnéopatrenia slúžiace
k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadnévzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu,
držiteľpovolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská dĺstribučná, a.s., v zmysle 5 31
ods.l písm. e) zákona č,.25u2072Z. z. oenergetĺke vplatnom znení nezodpovedá. Zdôvodu, že
plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možnéoznámený termín meniť'
Za vzniknuté nepríjemnostisúvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Dátum a hodina začiatku:
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia:
ozn. miesta dodávky/ElC:
Adresa miesta dodávky:

17.O9.20L9 07:40 hod

L7.O9.20L914:00 hod.
2422540002820005
clNToRíNSKA č' 11, MoJMíRoVcE

S pozdravom

hh-

lng. Jozef Mrkvica
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s'

Róbert Chrastina
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.

lnformácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcĺeelektrĺny pre Vaše mĺesto dodávky

(naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk

V

prípade nejasností kontaktujte: Róbert Chrastina, tel.: +42L-(o)37-776

robert.chrasti

na

@zsdis.sk
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Západoslovenská distľibučná, a.s., Čuĺenova 6,816 47 Bratislava, !Čo: :ololsĺg, DĚ 2022]89048, zápis v 0R 0S BA l, oddiel 5a, v. č. 3879/8
,l100
Bankové spojenie: Taĺa Banka, a.5., IBAN: 5K59
0000 0026 2 610 6826, BlC: TATRSKBX
Kontakt: Západos|ovenská diĺribučná, a.s., P'0.BOX 292,810 00 Bratislava 1, www.zsdis.sk, odberatel@zsdĺs.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznkka lĺnka 0850 333 999 prac. dni 7.00

-

19.00 h, Poruchová lĺnka 0800 111 567 nonstop
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Nitra 22.08.2019
Vec: Plánované prerušenie distribúcie elektrinv
Vážený zákaznik,

mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku
distribučnej sústavy siVám dovoľujeme podľa 5 31ods. 2 písm. t) zákona č.25I/20I2 Z' z. o energetike
v platnom znení oznámiť, že v nižšieuvedenom termíne bude z dôvodov plánovaných prác na
zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie dĺstribúcie
elektriny pre Vaše mĺesto dodávky.
V

Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie dĺstribúcieelektriny bude mať za následok nedodávku
elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušnéopatrenia slúžiace
k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu,
držiteľpovolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská dĺstribučná, a.s', v zmysle 5 31
ods.l písm' e) zákona č'25L/20L2Z. z. oenergetike vplatnom znení nezodpovedá. Zdôvodu, že
plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť'
Za vzniknuté nepríjemnostisúvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Dátum a hodina začiatku:
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia:

L7.O9.2019 07:40 hod.

17.O9.20L914:00 hod.
Ż4zzs4o8o593000Z

ozn. miesta dodávky/ElC:
Adresa miesta dodávky:

č" L4'L/VE, MoJM íRoVcE

cl NToRíNSK
^

S pozdravom

hh-

Zĺipodoslovenskó distribuřno,

ĺ.'

,

90

lng. Jozef Mrkvica
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.

Róbert Chrastina
adm inistrátor správy EZ

Západoslovenská distribučná, a's

lnformácie ohľadom plánovaného prerušenĺa dĺstribúcieelektriny pre Vaše miesto dodávky

(naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www'zsdĺs.sk alebo www.diportal.sk

V

prípade nejasností kontaktujte: Róbert Chrastina,

robert.ch rastina @zsd is.sk

tel':

+a2l-(o|37-776
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Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava, lCO: :oiolsla, DtČ: 2022189048, zápis v 0R 05 BA l, oddiel Sa, v. č. 3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s', IBAN: SK59 1'l00 0000 0026 26106u6,Bl(: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.0.BOX 292,810 00 Bratislava 1, www.zsdis.sk, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00

-

]9.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop
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Doporučene

obec Mojmírovce obecný úrad
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Nitra 22.08.2019
Vec: Plánované prerušenie distribúcie elektrlnv
Vážený zákazník,
V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a's', ako držiteľa povolenia na prevádzku
distribučnej sústavy siVám dovoľujeme podľa 5 31ods. 2 písm. t) zákona ć,.25I/2oL2 Z' z. o energetike
v platnom znení oznámiť, že
nižšieuvedenom termíne bude z dôvodov plánovaných prác na
zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenĺedistribúcie
elektriny pre Vaše miąsto dodávky'

v

Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku
elektriny do Vášho mĺesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušnéopatrenia slúžiace
k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadnévzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu,
držiteľpovolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., v zmysle 5 31
ods.1 písm. e) zákona č'257/2oI2Z. z. o energetĺke vplatnom znení nezodpovedá' Zdôvodu, že
plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvĺsĺaces obmedzením sa Vám ospravedlňujeme'
Dátum a hodina začiatku
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia:

77.O9.2OI9 07:40 hod

t7.09.201914:00 hod.

ozn. miesta dodávky/ElC
Adresa miesta dodávky:

S pozdravom

hh-

242257046s460005
PRl KAPLNKEč' I235/oP' MoJMíRoVcE

\

ĺZóffir*-*ĺ,_íĚíffiffią

l--

u^ł'l**

lng. Jozef Mrkvica
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.

(rrrr,r",*
Róbert Chrastina
administrátor správy EZ
Západoslovenská distrĺbučná,a.s

lnformácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky

(naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: wWW.zsdis.sk alebo www'diportal.sk
V

prípade nejasností kontaktujte: Róbert Chrastina, tel.: +421'-(0)37-776
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04,

robert.ch rastina @zsd is.sk
u
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Kontakt

Západoslovenská

distribučná, a.s., P.0.BOX 292,8'l0 00 Bratislava

lákaznĺcka linka 0850 333 999 prac' dni 7.00

-

1,

www.zsdis.sk, odberatel@zsdis.sk,

19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop

dodavatel@zsdis.sk,

vyrobca@zsdis.sk
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