ZAPADOSLOVENS A
DISTRIBUČPIA

07- 201

Obecný úrad Lozorno
Hlavná 1
90055 Lozorno

—

Bratislava, 07. 07. 2017
Vec: Plánované prerušenie distribúcie elektriny
Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku
distribučnej sústavy si Vám dovol‘ujeme podľa 5 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. oenergetike
v platnom znení oznámit, že v nížšie uvedenom termíne bude z dóvodov plánovaných prác na zariadení
prevádzkovateľa distribučnej sústavy realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesto spotreby.
Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mat za následok nedodávku elektriny
do Vášho miesta spotreby a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu
vzniku šk6d, nakolko za prípadne vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného d6vodu, držiteľ povolenia na
prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., v zmysle S 31 ods.1 písm. e) zákona
Č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá.
Dátum a hodina zaČiatku:

27.07.2017 07:30 hod.

Dátum a predpokladaná
hodina ukonČenia:

27.07.2017 11:20 hod.

Číslo miesta spotreby:

24ZZS52538960008, 24ZZ56040558000B, 24ZZS5238573000Y

Adresa miesta spotreby:

HASIČSKÁ Č. 1, HLAVNÁ Č. 1, ZVONČĺNSKA Č. 3, LOZORNO

S pozdravom

~

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto spotreby (naplánovaný
termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo www.diportaLsk v časti verejne
prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.
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