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ZÁPAtl0sL0UENsKÁ
DIsTBIľucľÁ

MESTo ŠRľR ĺrĺEsrsxÝ uRRo
ruRĺtĺ svÁĺeJ TRoJlcE 7/_
gzz oĺ ŠRľn

Bratislava 12.10.2021

Predmet !istu: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Vážený zákazník,

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držitel'a povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podl'a 5 31 ods. 2 písm. t) zákona č.257/2oI2 Z. z. o energetike V platnom znení Vás žiadame, aby ste onvýtl'im spôsobom vyhlásĺli,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zarĺadeniach distrĺbučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásmg ĺuáĺ dĺa 23.I7.2o2L
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 11:30:00 hod. do 14:00:00 hod.:

DRUŽSTEVNÁ č, 7,I / A,3,4,6,8,Lo,!2
N EMcoVEJ, BoŽENY č. 2,4,6,8,10,12
PloNlERsKA č.29,30,3I,32,33,34,35,36,37,38,40,4I,43,44,45,46,47,48,48A,49,50,5 I,52,52/zA,55,57,5I3/I,542l2
ŠarÁRlxn, P.J. č. 13,15,17,Ig,2t,23,23/zA

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

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom

A ilo j,h/
'tÄlr

lng' RÓbert Vida
vedúci správy eneľgetických zariadenĺ
Západoslovenská distribučná, a.s.

Alica Bachmanová
admĺnistrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.

lnformácĺe ohl'adom plánovaného prerušenia distrĺbúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie,
zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www'diportal.sk'

V prípade nejasností kontaktujte: Alica Bachmanová, tel.: 9t7642L74, alica.bachmanova@zsdis.sk
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Západoslovenská distribučná, a.s., Ču|enova 6, 816 47 Bratislava, lčo: g636tsts, DlÓ 2o22:.8go48, zápis V oR os BA l, oddiel Sa, v. č.3879ĺ8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a's', číslo účtu: 2626Lo6826hI00, IBAN: SK59 11oo oooo 0026 2610 6826, Blc: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.o.BoX 292, 8Io o0 Bratislava 1, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.0O - 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop, www.zsdis.sk
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Bratislava 72.70.2027

Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny _ oboznámenie verejnosti

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Západoslovenská distrĺbučná, a.s., ako držitel'a povolenia na prevádzku distrĺbučnej sústavy,
podl'a s 31 ods. 2 písm. t) zákona č.25I/2oI2 Z. z. o energetike v platnom znení Vás Žiadame, aby ste obvyklým s|ôsobom vyhlásĺli,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadenĺach distribučnej sústavy alebo v ich ocĹrannom pásme, ouóú aĺa 23'LI.2o27
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00;00 hod. do 10:45:00 hod.:

BREzoVÁ č. L,I/vE,2,2A,3,4,5,5/vE,6,7,8,g,Io,71,72,I3,13/vE,I4,I5,16,76lvE,77,2I,25
B RosKY ŇoVÁ č. !,2,3,4,6,7,8,g,!o,1I,72,13,74,!5,76,I7,I8
DRl EŇoVA č. 7,2,3,4,5,6,8
DRUŽSTEVNÁ č. 7,74,76,18,I8/zA,2o,24,26,28,3o,32,34,36,4O,42
GAGARlNoVA č. L,2,3,4,5,6,7,8,9,Io,7\,72,I3,!4,!5,1'6,L7,I8,t9,2I,23,25,27
GAŠTANoVÁ č. 2,4
KAL| NČlAKoV A č. I,2,3,4,5,6,8,7o,72
upovÁ č.1,,6o8/L
MARKoVlČoV A č. 7,2,3,4,5,6,7,8,8/BL,g
o REcHoVÁ č. 17,Ig,2t,25,27,2g,32,32 / PRl
RUŽoVÁ č. 7,2,3,4,5,6,7,8
vlĺĺoľRnoruícKA č. 47,4g,57,53,55,56,57,5 8,5g,60,67,62,63,64,65,66/-,67,68,69,7o,7I,7L/vE,72,74,76,78
zÁHRADNícKA č.32/zA,36,38,4O,42,44,45,47,48,4g,5O,57,52,54,55,56,57,5g,60,6I,63,64,65,67,69,7I,73,75,2g2,326ĺ1',663l82
ŽeuzrulČruÁ č' t,2,2/vE,3,4,5,6,7,8,g,Io,77,I2,t3,I4,t5,16,77,78,Ig,2o,27,22,24,26,28,3o,32,34,36,38,40,42,44,46,663,43

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

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom

/

uť j,ň/
lng' RÓbert Vida
vedÚci správy energetických zariadenĺ
Západoslovenská distribučná, a.s.

Alica Bachmanová
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a,s,

lnformácie ohl'adom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenĺe,
zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.dĺportal.sk.
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Západoslovenská distribučná, a.s., čulenova 6, 8L6 47 Bratislava, lčo: 3636tst8, Dla zo22I8go4Q zápis v oR os BA l, oddiel Sa, v. č. 3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2626to6826/ĹL0O, IBAN: sK59 11oo oooo 0026 2610 6826, Blc: TATRSKBX
Kontakt: západoslovenská distribučná, a.s., P.o.BoX 292,81ooo Bratislava 1, odberatel@zsdis'sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.oo - 19.oo h, Poruchová linka 0800 LLL s67 nonstop, www.zsdis.sk
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Bratislava 21..7O.2027

Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

VáŽený zákazník,

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držitel'a povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podl'a 5 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 25L/2012 Z. z' o energetike v platnom znení Vás Žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
Že z dôvodu vykonávanĺa plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 24.1'1'.2021'
bez dodávky elektriny nasledovné ulĺce:

V čase od 08:30:00 hod. do 11:00:00 hod.:

DoLNÁ č. 6.6 / oP.8'8 loo. 10. 10/o P. 1 2'74'16 / oP
KUKUČíNoVA č. 23/BL.23/oP.27ĺo .27 /PR.36.3A.40.42

ŠarÁRtrn' P.J. č. L3,5'7'9'L7

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

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom

M j,4/
lng. RÓbert Vida
vedúci správy energetických zariadenĺ
Západoslovenská distribučná, a.s.

Alica Bachmanová
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.

lnformácie ohl'adom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše mĺesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie,
zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www'diportal.sk.

V prípade nejasností kontaktujte: Alica Bachmanová, tel.: 9t7642174, alica.bachmanova@zsdis.sk
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Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,8L6 47 Bratislava, lčo: 36361518, Dlč: 2022189048, zápis v oR os BA l, oddiel Sa, v' č. 3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: z626Lo6826/Il00, IBAN: sK59 1100 0000 0026 2610 6826, Blc: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.o.BoX 292, 8I0 oo Bratislava 1, odberatel@zsdis.sk, dodavate|@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 - 19.00 h, Poruchová linka 0800 IIts67 nonstop, www.zsdis.sk
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Bratislava 21,.I0.202I

Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Vážený zákazník,

V mene spoločnosti Západoslovenská dístrĺbučná, a.s., ako držitel'a povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podl'a 9 31 ods. 2 písm' t) zákona č.251l2oI2 Z. z' o energetike V platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásĺli,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 24.17.2021'
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 11:30:00 hod. do 14:00:00 hod':

1.MAJA č' 1,3

HURBANoVA č. t4
č.5'7 'ILI7/VE.!3' 7s,r7 ,r7 /vE,77 lZA

sNP č.

RoVA č. 3'4,8'7o't2,74'16, 78,20,22

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

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom

(ĺf 3,ň/
lng' RÓbert Vida
vedÚci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s'

Alica Bachmanová
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.

lnformácĺe ohl'adom plánovaného prerušenia dĺstribúcie elektrĺny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenĺe,
zrušenie) nájdete na: www.zsdĺs.sk alebo www.diportal.sk.

V prípade nejasností kontaktujte: Alĺca Bachmanová, tel:: 9I7642174, alĺca.bachmanova@zsdĺs.sk
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Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,8t6 47 Bratislava, lčo: 3636tsts, Dlč: 2022189048, zápis v oR oS BA l, oddiel Sa, v. č. 3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2626to6826ĺLL00, IBAN: sK59 1100 oooo 0026 2610 6826, Blc: TATRSKBX
Kontakt: západoslovenská distribučná, a.s., P.o.BoX 292, 8L0 @ BratislaVa 1, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 - 19.00 h, Poruchová linka 0800 ILL567 nonstop, www.zsdis.sk
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Bratislava 27.I0.202I

Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Vážený zákazník,

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s', ako drŽitel'a povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podl'a 5 31 ods. 2 písm. t) zákona č.257/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
Že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 25'77.2027
bez dodávky e|ektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:30:00 hod. do 11:00:00 hod.

8. MAJA č. 1,2,3,5,7,9,77,13,I5,I7,L9
HoDŽU, M. M. č. 2,4,6,8,7o'72,L4,76'78
HURBANoVA č. 16,18
NEMocNlČNÁ č' 4,8,2o9ll34
s N P č. 5, 5/A, 7,I5,75 lv E,L7 /ZA,I8,I9,20,2L,22,2 4,25,26,27,28
šrÚnovn č.7/DI,t/D2,5,7,9,I7,I3,I5,77,I9,27,25,26,27,28,29,29/zA,3o,37,32,36,38,4o,44,46,48,50,76,78,2084

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

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom

uť 3,ň/
lng. RÓbert Vida
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná' a.s.

Alica Bachmanová
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a's.

Informácie ohl'adom plánovaného prerušenia distribúcĺe elektriny pre Vaše miesto dodávky (naplánovaný termín, skrátenie,
zrušenie) nájdete na: www.zsdis'sk alebo www.diportal.sk.

V prípade nejasností kontaktujte: Alĺca Bachmanová, tel.: 9L7642774, alica.bachmanova@zsdis.sk
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Západoslovenská distribučná, a's., čulenova 6, 876 47 Bratislava, lčo: so:6tsr8, ola 2022189048, zápis v oR oS BA l, oddiel Sa, v. č.3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.. číslo účtu: 2626Lo6826lLL00, IBAN: sK59 1100 0000 0026 2610 6826, BlC: TATRSKBX
Kontakt: západoslovenská distribučná, a.s., P.o.BoX 292,g]:ooo Bratislava 1, 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, www.zsdis.sk


