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Mestská čast Bratislava —Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava 3

Bratislava, 08. 06. 2017

Wc: Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku
distribučnej sústavy si Vám dovorujeme podra * 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
v platnom znení oznámit, že v nižšie 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 mať za následok nedodávku elektriny
do Vášho miesta spotreby a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu
vzniku škód, nakoľko za prípadne vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dóvodu, 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: 27.06.2017 08:30 hod.

Dátum a predpokladaná
hodina ukonČenia: 27.06.2017 13:30 hod.

Číslo miesta spotreby: 24ZZS40000840735

Adresa miesta spotreby: RAČIANSKE MÝTO Č. 11903/1, BRATISLAVA
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lópodoslovenská di;tribučná, os.
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Milan ochan Mgr. Miriam MacI

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