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zAPAD0stouE1{sKÁ
llISTRIBUCNA

Dunajská Streda 09.04.2021:

Predmet listu: Prerušenie dlstribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej
podľa s 31 ods.2. písm. t) zákona č.25L/2oL2 Z' z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým bom
vyhlásili, že z dôvodu vykonávanĺa p|ánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú
dňa 11.05.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 11:05 hod.:

DlAKoVsKÁ č. 3/BL, 4, 5, 7, L4/PR:, 22, 5t58

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu

S pozdravom i ;r

lng. Róbert Vida
vedúci správy energetĺckých zariadení
Západoslovenská dĺstribučná, a.s.

'lrĺlr'

Mgr. Silvia Pethci
administrátor správy EZ

Západos|ovenská distribučná, a.s.

Ur j

lnformácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcĺe elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie,
zrušenie) nájdete na: www.zsdis'sk alebo www.diportal.sk

V prípade nejasností kontaktujte: Mgr. Silvia Pethó, tel.: +421_(0)31-557 3tsL,silvia.pethó@zsdis.sk

t/t

Západoslovenská distribučná, a.s', Čulenova 6, 816 47 Bratislava, lčo: ao:orsra, Dle 2o2278go48, zápis v oR oS BA l, oddĺel Sa, v. č. g87g/B ""*."Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s', číslo účtu: 2626106826/L7oo,lBAN: sK59 11oo oooo 0026 2670 6a26, BlC: TATRSKBX š=Fo_
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.o.BoX 292,81o 0o Bratislava 1, odberatel@zsdis'sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk \gý"Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00- 19.00 h, Poruchová linka 0800 t11567 nonstop, www.zsdis.sk ' "5*-''

MESTSKÝ ÚRno Šnľe

NAM SVÄTEJ TRoJlcE 7/-
927 01 ŠAĽA

MEsTo Šnľn vl RAD
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zÁPAD0stouEl{sKÁ
DIsTRIBucľÁ

MEsTo ŠRľR vrsrsrÝ Únao
ľĺRlv svÄlĺ TRoJlcE 7/-
szz or ŠnĽA

Dunajská Streda 13'04.2021

Predmet listu: Prerušenie distribúcle elektriny _ oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy,
podľa $ 31 ods.2. písm. t) zákona č.25t/20t2 Z' z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom
vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú
dňa 12.05.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

/

V časp ad 1)'oo hnrl rln 14'1o hnrl

HVlEZDoSLAVoVA č. 1

MosToVÁ č. L, t/ PR, I/v E, tlzA, 2, 3, 3 f oP, 4, 5, 6, 7, 7 fvE, 8, g, !!, !3, L5

PÁZMAŇA č' 4 , 4lBL, 6, 8, tofvE, t2, L2/vE, !4, 16,18, 19, 20, 22, 28, 28/zL,3o, 32, 5498

ŠĺerÁľĺlrR, M.R. č. ! ,2,2f PR,3,3/oP, 4,5,6,7, t4/zA, !g,2!,23,25,27,29,3t

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom

lng. Róbert Vida
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.

'fu$,ôl

Mgr. Silvia Pethó
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a's.

Mŕ

lnformácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie,
zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk

V prípade nejasností kontaktujte: Mgr. Silvia Pethii, tel.: +421-(0)31-557 3L5L, silvia.pethô@zsdis.sk

t/t

MESTSKÝ Únno Šnra

Dátum ĺ5_0{_202l
ísio soĺsu:?úaaeÚ,do',Zŕ3í
ubauljĺ: ,.lza '5Pĺĺohy/isty:

ĺlislĺibuinu,

Č'J

Západoslovenská distribučná, a.s., čulenova 6,816 47 Bratislava, lčo: assorsta, D]č: 2022189048, zápis V oR os BA l, oddiel Sa, v , č.387glB
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 26261o6826/L7oo, IBAN: sK59 11oo oo@ 0026 2610 6826, BlC: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.o.BoX 292,87o @ Bratis|ava 1, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis'sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 - 19.oo h, Poruchová linka 0800 17I 567 nonstop, www,zsdis.sk
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zÁPAD0sLoUE1{sKÁ
DlsTRlBuEľÁ

Dunajská Streda 09.04.202L

Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy,

podľa $ 31 ods.2. písm. t) zákona č. 25!l2o!2 Z. z' o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom

vyhlásili, Že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú

dňa 12.05.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 10:35 hod.:

DRUŽSTEVNÁ č. 7, !4, !6, 18/zA

HVIEZDoSLAVoVA č. 3, 5, 7, 9, tt, t3, t3/ A, L5

NAM SVÄTEJ TRoJlcE č. 2

NÁsneŽNÁ č. 4 , !2, L2/BL, t6, !8, 20, 22, 24, 26, 28,30,32, 34

PloNlERsKA č.L,2,3,4,5,6,7,8,t0,tL,L2,t3,L4,L5,L6,t7,t8,20,2L,22,23,24,25,26,27,28

VlNoHRADNícrne. !,2,3,4,5,6,7,8,9,Lo,t7,L2,L3,t4,L5,L6,t7,t8,t9,20,2l,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,

32,33,34,35,36,37,38,39,40,47,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,

65, 66 / -, 67, 68, 69, 7 0, 7 t, 7 t/V E, 7 2, 7 3, 7 4, 7 6, 7 8, 80

ZÁHRADNíCKAč. 1,2,2fvE,3,4,4fBL,5,6,7,8,9, 10,LL,L2,L3,t4,t5,t6,t7,L8,t9,20,2L,22,23,24,25,26,27A,28,

29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4L, 7 5, t46/ 4

šrosrÁ č.LA,2,3fz\,6,7,8,g,!o,!!,L2,L3,74,L4/A,L5,L6,77,!8,20,24,26,28,28/oP,30,32,3316

šlrrÁrulrR, M.R. č. L4 , !6, !8,20,22,24,26,28,30,32,33,34,35, 36, 37,38, 40,4t,42,43,44,45,46, 47,48, 49,50, 51,

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6t, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7 7, 7 5, 307

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom

1/2

Dálum l{-04_202l

MESTO MEsTsKÝ ÚRAD

rcÝ Úneo ŠnľĺNAM SVÄTEJ

927 01 šAĽA

Prilohyrilsty: Vybavuie: //ĺ/ 6.')

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava, lčo: gogorsr& Dŕ|2o22L89o48, zápis v oR oS BA l, oddiel Sa, v. č. 3879/8

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2626Lo6826lLI00, IBAN: sK59 1100 0000 00262610 6826, Blc: TATRSKBX

Kontakt: západoslovenská distribučná, a.s., P.o.Box 2g2,8Looo Bratislava 1, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, Wrobca@zsdis'sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.oo - 19.oo h, Poruchová linka 0800 7ĹI 567 nonstop, www.zsdis.sk
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zÁPAD0sLoUE1{sKÁ
D!sTR!BuĎľÁ

MEsTo šRľR lvlĺsĺsrÝ Únno
lĺĺlvl svÄtE.l TRoJlcE 7/-
gzz or ŠRľR

Du najská Streda t5.o4.202L

Predmet listu: Prerušenie dlstribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

V mene spoločnostiZápadoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy,

podľa 5 31 ods.2' písm. t) zákona č.257/2ot2 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom

vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú

dňa 13.05.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 13:05 hod.:

HLBoKA č.2,4,6,8

HoRNÁ č. 3 /z^, 5, 7, 7 fzA, 9, 22/vE, 24, 24/vE, 24/z^, 28

KoLúRA' JÁNA č. t , tf BL, t/vE, !/zA, 2, 2/BL, 2f PR,3, 4f A, 5, 6, 6/oP, gfzA, 9, 70, L7, L2, t3, !4, L4/BL, L4lvE, t6, t7 , t8,

L9,2583/2

NEšPoRoVA č. 23 / oP, 2667 /3o, 2667 /3!, 2667 /32

RoBoTNícKA č.!,2,3,4,5,6,7,8,g,!o,!7,!2,!3,L3/A,74,L5,L6,L8,t9,2]-,22,23,24,24lvE,25,26,27,29

VÁHoVÁ č. Lg/vE

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu

S pozdravom iĺi1iuLl

lng. Róbert Vida
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.

'lr+ĺro

Mgr. Silvia Pethó
administrátor správy EZ

Západoslovenská distribučná, a.s.

Ur

ý2

ŠnrRRADÚSKÝESTM

1 I -0tr- 2021Dáĺum

Západoslovenská distrlbučná, a.s., čulenova 6,8L6 47 Bratislava, lčo: 3ogorsĺ& DlČ'| 2o22L8904& zápis v oR oS BA l, oddiel Sa, v . č.3879/8

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2626106826/tloo, IBAN: SK59 1100 0000 0026 26Lo 6826, Blc: TATRSKBX

Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.o.BoX 292, 810 oo Bratislava 1, odberate|@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, Wrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 - 19.00 h, Poruchová linka 0800 tĹĹ567 nonstop, www.zsdis.sk
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zÁPAll0st0UE1{sKA
DIsTBlBucilÁ

MEsTo ŠRľR vrsrsrÝ Únap
runĺv svÄrr.l TRoJlcE 7/-
gzz or ŠRľR

Du najská Streda !5.04.2027

Predmet listu: Prerušenie distribúcie elekriny _ oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy,
podľa s 31 ods.2. písm' t) zákona č,.25Ll20t2 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom
vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú
dňa 14.05.2021 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 11:30 hod.:

HoRNÁ č. 13

oKRUŽNÁ č. 2, 2lvE, 4, 6, 8, !o, !2

PART|ZÁNSKA č. t/vE , 2, 2f BL, 2/oP, 4, 4/oP, 6, 8, 8f BL, 8/oP, !o, !2, L2/oP, L2/PR, !4, !6, 27o6lL8

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom

Ur lĺipoĺiosloveils7il ĺijslĺii'ii;iĺIii u 'lrPa(
8tl

lng. Róbert Vida
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.

Mgr. Silvia Pethô
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.diportal.sk

V prípade nejasností kontaktujte: Mgr. Silvia Pethó, tel.: +421-(o)31-557 3t5t, silvia.pethô@zsdis.sk

t/t

MESTSKÝ URAD Šnľn

Dá|um l9_0{_202l

wúeästo "1ŕ,1/í Vĺbavuie: /%? 5o}ľlblĺ:

Západoslovenská distribučná, a.s., čulenova 6,816 47 Bratislava, lčo: soaorsrs, Dlč: 2022189048, zápis v oR oS BA l, oddiel Sa, v. č. 3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 26267o6826/Ll00, IBAN: SK59 11oo oooo 0026 2610 6826, BlC: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.o.Box 292, 810 oo Bratislava 1, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac' dni 7.00 - 19.oo h, Poruchová linka o800 LLL567 nonstop, www.zsdis.sk

.ťk'
"#u


