
..
2/214718/2017
MESTSKÁ CAST KOŠICE-KAVECANY
Široká 17/A
Košice - Kavecany
04001

!rD
Váš list císlo/zo dna:
Naše císlo:

Vybavuje:
Telefón/E-mail:
Miesto/Dátum:

( I~'~~;II

Jr"ri ., 01 Kcs!:c

;j~U //'. 5"'. /VIt;?

jJod·. Ir'I
I (r1 tíe: I
2/214718/2017
Linka VSD
0850123312
Košice/23.05.2017

Clen O

o
innogy

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

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

Kavecany 9011 Košice-Kavecany, COM: 0000152045, EIC: 24ZVS00000542277

bude v termíne

12. jún 2017 od 06:40 h
13. jún 2017 od 06:40 h
21.jún2017 od06:30h
23. jún 2017 od 06:30 h
26. jún 2017 od 06:30 h

do 18:30 h
do 18:30 h
do 18:30 h
do 18:30 h
do 18:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

V tejto súvislosti si dovol'ujeme upriamit Vašu pozornost na potrebu vykonania opatrení na
predchádzanie vzniku škôd. Podl'a ustanovenia § 31 ods. 1, písm. e), bod 5 zákona
c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení totiž
odberatel'om elektriny 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 portáli eVSD.

V prípade, že si želáte byt informovaný o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na
vašom odbernom mieste elektronicky, zaregistrujte sa na portáli eVSD a nastavte si
eKomunikáciu so svojím distribútorom elektriny. Po úspešnej registrácií si prosím skontrolujte
a v prípade potreby opravte Vaše adresné údaje.

Je nám vel'mi I'úto, že prerušením distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác dochádza
k zníženiu Vášho komfortu. Pravidelná údržba zariadení znižuje riziko vzniku neplánovaných
výpadkov v distribúcii elektriny, na ktoré sa na rozdiel od plánovaného prerušenia elektriny
nedokážu odberatelia vcas pripravit.

Dakujeme za porozumenie.

S pozdravom

Ing. Milan Sabol

vedúci oddelenia
Plánovanie prevádzky distribucnej sústavy

Ing. Lubomír Pavlinský

príprava prevádzky DS
Plánovanie prevádzky distribucnej sústavy
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Východoslovenská
distribucná, a.s.
Mlynská 31,04291 Košice
Slovenská republika

Spolocnost je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice l,
oddiel Sa, vložka 1411N
ICO: 36 599 3611 DIC: 2022082997
IC DPH: 8K2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc,
pobocka zahranicnej banky,
c. ú.: 2008480108/8130
IBAN:SK07 8130 0000 0020 0848 0108
BIC: CITI SK BA


