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Doporučene 

ZÁPADOSLOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

Mesto Sereď Mestský úrad 
NAMREPUBLIKY 10/1176 
926 O l SEREĎ l 

Vybavuje: Bachmanová tel: 031/5573105 
Zn:41052 

v Dunajskej Strede, dňa 01.06.2018 

V ec: Plánované prerušenie distribúcie elektriny 

Vážený zákazník, 

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľ povolenia na prevádzku 
distribučnej sústavy si Vám dovoľujeme podľa§ 31 ods. 2 písm. t) zákona č . 251/2012 Z .z. o energetike 
v platnom znení, oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne bude z dôvodov plánovaných prác na zariadení 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesto 
dodávky. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že preruseme distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku 
elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k 
zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadne vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, 
držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., v zmysle § 31 
ods.1 písm. e) zákona č. 251 /2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. 

Dátum a hodina začiatku: 
Dátum a predpokladaná 
hodina ukončenia: 
Ozn. miesta dodávky/EIC: 
Adresa miesta dodávky: 

S pozdravom 

25.06.2018 12:00 hod. 

25.06.2018 17:15 hod. 
24ZZS60858450009 
LOKA MAJER NOVÝ č. 8/BL SEREĎ 

... . 
Ing. Robert Vida Alica Bachmanová 

Vedúci správy energetických zariadení Technik odstávok 
Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s. 

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

Západoslovenská distribučná, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA l, oddiel Sa, v. č . 3879/B 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., l BAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX 
Kontakt: Západoslovenská distr i bučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 OO Bratislava 1, www.zsdis.sk, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis sk, vyrobca@zsdis.sk 
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00- 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop 



Vybavuje: Bachmanová tel: 031 /5573105 
Zn:41052 

Mestský úrad 
926 Ol SEREĎ 

v Dunajskej Strede, dňa 01.06.2018 

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti 

ZÁPADOSlOVENSKÁ 
DISTRIBUČNÁ 

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na 
prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa§ 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike 

v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania 

plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 25.06.2018 bez dodávky elektriny 

nasledovné ulice : 

V čase od 12:00 hod. do 17:15 hod.: 

LOKA MAJER NOVÝ č. 

l , ll , 12, 12NE, 13, 14, 15, 16, 17, 17/PR, 19, 2, 2NE, 20, 20NE, 26/PR, 26/ZA, 3, 3924/7, 3992/ 

93,4NE, 5, 6, 7, 9,9002 

POLNA č. 3992/93 

Ďakujeme za spoluprácu. 

S pozdravom 

Ing. Robert Vida Alica Bachmanová 
Vedúci správy energetických zariadení Technik odstávok 

Západoslovenská distribučná, a.s. Západoslovenská distribučná, a.s. 

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, 

zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej 

odstávky. 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361 51 8, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA l, oddiel Sa, v. č. 3879/B 

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK591100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX 
Kontakt: Západoslovenská d istribučná, a .s., P.O. BOX 292,810 OO Bratislava 1, www.zsdis.sk, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdissk, vyrobca@zsdis.sk 
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 - 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop 




