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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' 257/2oI2 Z. z. o energetike v platnom zneníVás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,

že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 24.02.2023

bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00:00 hod. do 10:10:fi) hod.:

HoLLÉHo č. 9/ 9 I D6,9 / D8,9 / D9,2O,22,24,26,28,30,32,34, 36,36/VE,18s4

t-Účrun č. 1.1/PR'3,5, 7.9

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

Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu'

S pozdravom

(ĺť 3oh/
lng. Róbert Vida
vedÚci správy energetických zariadeni
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.diportal.sk.

V prípade nejasností kontaktujte: Alica Bachmanová, tel.: 9L7642I74, alica.bachmanova@zsdĺs.sk

l lt

Západoslovenská distribučná, a.s., čulenova 6, 8L6 47 Bratislava, lčo: :636tstg, DlÓ 2o22l89o48, zápis v oR os BA l, oddiel Sa, v. č. 3879/8

Bankové spojenie: Tatra Banka, a's., číslo účtu: 2626Io6826lLL00, IBAN: sK59 1100 0000 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.oo - 19.oo h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop, www.zsdis.sk
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Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny _ oboznámenie verejnosti

VáŽený zákazník,

V mene spoločnosti Západoslovenská distrĺbučná, a.s., ako držitel'a povolenĺa na prevádzku distribučnej sústavy,
podl'a 9 31 ods. 2 písm. t) zákona č' 25L/20I2 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklýrn spôsobom vyhlásĺli,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach dĺstribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 24.02.2023
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 10:00:fl) hod. do 12:00:il) hod.:

FR. KRÁĽA č. 1.3,6A'6792

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 3o4/
lng' RÓbert Vida
vedúci správy energetických zariadenĺ
Západoslovenská distribučná, a.s.

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

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

V prípade nejasností kontaktujte: Alica Bachmanová, tel': 9I7642L74, alĺca.bachmanova@zsdis.sk

ĺ lĺ
äpadoslovenská distrlbučná, a.s., Čulenova 6,8L6 47 Bratislava, Éo: gogorsrg, Dŕ: 2022189048, zápis v oR oS BA l, oddiel sa, v. č. 3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a's., číslo účtu: 2626I06826/IL00, IBAN: sK59 1100 oo00 002626Lo 6826, Blc: TATRSKBX
Kontakt: západoslovenská distribučná, a.s., P.o.Box 292' 8LoCo Bratislava 1, odberatel@zsdis'sk, dodavatel@zsdis.sk, Wrobca@zsdis.sk
Zákaznicka linka 0850 333 999 prac. dni 7'00- 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop, www.zsdis'sk
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Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

VáŽený zákazník,

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držitel'a povolenĺa na prevádzku distribučnej sústavy,
podl'a 5 31 ods. 2 písm' t) zákona č,25!/2072 z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklýnl spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ĺch ochrannom pásme, budú dňa 24.o2.zo23
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 12:30:00 hod. do 14:30:fi) hod.:

FR. KRÁĽA č. 2,2lvE,2^,4,6,3080/66,3080/308
N lTRlANSKA č. tl BL,I/PR,L/Z^

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

Ďakujeme za spoluprácu

S pozdravom

,uf 3,4/
lng. RÓbert Vida
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná' a.s.

Alica Bachmanová
administrátor správy EZ

Západoslovenská distribučná' a.s.

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

V prípade nejasností kontaktujte: Alica Bachmanová, tel.: 977642774, alica.bachmanova@zsdis.sk

111

Západoslovenská distrlbučná, a.s', Čulenova 6,816 47 Bratislava, 1čo: 36361518, DlČ2 2022].89048, zápis v oR oS BA l, oddiel Sa. v. č' 3879lB
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s', číslo účtu: 2626Ĺo6826/tl00, IBAN: sK59 1100 0000 002626to 6826' BlC: TATRSKBX
Kontaktl Západoslovenská distribučná, a.s., P.o.Box 292,810 00 Brati5laVa 1, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, Wrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 - 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop, www.zsdis.sk
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Predmet listu: Prerušenie distľibúcie 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.25t/20I2 z. z. o energetike v platnom zneníVás žiadame, aby ste obvyklýnl spôsobom vyhlásĺlĺ,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 27.o2,2o23
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00100 hod. do 10:00:00 hod.:

GEN. L. sVoBoDU č. 9'7L'I3,75'I5lz^
N A Rc l sovÁ č. 77 .19,2I'26'28'30'30 lz 

^'32,32 
/ zA,3 I52 / 5

sLN EČNÁ č. 1,3,5.7,9, 10,Lt,I2,t3,I4,16,2385,3t54 l 7,311 6/2, 3 190.3192 / 3.3r9 4 / r.7 164

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 3.ň/
lng. RÓbert Vida
vedÚci správy energetických zariadenĺ
Západoslovenská distribučná, a'5.

Alica Bachmanová
administrátor správy EZ

Západoslovenská distribučná' a.s.

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

V prípade nejasnostÍ kontaktujte: Alica Bachmanová, tel.: 9t7642174, alĺca'bachmanova@zsdis.sk

111

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81.:6 47 BÍatislava, lčo: so:otsts, DlČ 2o22l89o48, zápis v oR os BA l, oddiel sa, v. č.3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2626I06826/Lt00, IBAN: sK59 1100 0000 0026 26t0 6826, Blc: TATRSKBX

Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s,, P,o.BoX 292,8Loo0 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
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Predmet listu: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Vážený zákazník,

V mene spoločnostĺ Západoslovenská distribučná, a.s., ako držitel'a povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podl'a 5 31 ods. 2 písm. t) zákona č'25I/2072 Z. z' o energetike V platnom zneníVás Žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 01.03.2023
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

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

DÓZsoVA č. 53,55,57,61,64,3356/2
KoMENsKÉHo č.4749

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.

5 pozdravom

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

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

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

V prípade nejasností kontaktujte: Alica Bachmanová, tel.: 977642774, alica.bachmanova@zsdis.sk

111

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,8L647 Bratislava, lčo: goaoĺsta, DÉ|2022].89048, zápis v oR os BA l, oddiel Sa, v' č.3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a's., číslo účtu: 26267o6826lIL00, IBAN: sK59 1100 0000 0026 2610 6826, Blc: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.o.BoX 292, 8Io oo 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
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Predmet ]istu: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Západoslovenská dĺstribučná, a.s., ako držitel'a povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podl'a 5 31 ods. 2 písm. t) zákona č.25tl20t2 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žĺadame, aby ste obvyklýľĺ spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávanĺa plánovanej práce na zarĺadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 01.03.2023
bez dodávky elektriny nasledovné ulĺce;

V čase od 08:00:fi) hod. do 10:30:fl) hod.:

NlTRlANsKA č' 40,40A,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,69,77,73,75,77,79,81,83,85,85 A/zA,87,89,9t/
PRt.93.95.97.99. 101. 103.105. 107. 109

ľ!'1;s-|Jľ.'ť UiiAD SALA

Dolum l] !l _Ĺl2- 2ij; ]

1.:: | ':3 sJ

NoVÁ č' I,2,3,4,6
TRNoVEcKÁ č. 6,8,Io,3482 / I

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

,l.ilf 3oh/
lng' RÓbert Vĺda
vedÚci správy energetických zariadenĺ
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, skrátenie,
zrušenĺe) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk.

V prípade nejasností kontaktujte: Alica Bachmanová, tel.: 9L7642174, alica.bachmanova@zsdis.sk

l ll
Západoslovenská distribučná, a.s., čulenova 6,816 47 Bratislava, lčo: gogotsrg, DačZ2022].89048, zápis V oR oS BA l, oddiel Sa, v. č. 3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2626Lo6826/IL00, IBAN: sK59 1100 0000 00262610 6826, Blc: TATRSKBX
Kontak: západoslovenská distribučná, a.s., P.o.BoX 292, 810 00 Bratislava 1, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, Wrobca@zsdis.sk
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac' dni 7.00 - 19.@ h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop, www.zsdis.sk
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Bratislava 07.02.2023
,':: \:: 'ĺ)er.,'

Predmet Iistu: Prerušenie dĺstribúcĺe elektriny - oboznámenie vere|nosti ĺTL r/
Vážený zákazník,

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držitel'a povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podl'a 9 31 ods. 2 písm. t) zákona č' 25I/2o12 Z. z. o energetike v p|atnom 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 07.o3.2o23
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:0o:00 hod. do 13:00:00 hod.:

DRUŽSTEVNÁ č' 5,5/-,5/
vE,2844/76,2844/20,2844/22,2844/36,2844/59,2844/62,2844/64,2844/66,2844/68,2844/70,2844/86,2844h34,2844/757,284417
6r.2844 / 77 0.2844/ 781.2844 I 782,2844 / L83.2844 / 784.2844 /201. 126)A4613,7166

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

,uf 3.h/
lng. RÓbert Vida
vedÚci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.

Alica Bachmanová
administrátor správy EZ

Západoslovenská distribučná, a.s.

lnformácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie 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.: 977642774, alica.bachmanova@zsdis.sk

111

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,876 47 Bratislava, lčo: 36361518, Dlč: 2022189048, zápis v oR os BA l, oddĺel Sa, v. č.3879/8
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2626106826/1100, IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BlC: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.o.BoX 292,8Io 00 Brati5|ava 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
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Predmet listu: Prerušenĺe distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Vážený zákazník,

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy,
podl'a 5 31 ods. 2 písm. t) zákona č.25I/2oL2 Z. z. o energetike v platnom znení Vás Žiadame, aby ste obvyklýrlr spôsobom vyhlásili,
že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 10.03.2023
bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00:00 hod' do 12115:00 hod':

LUŽNÁ č. 3601/10,6109 ,6ttL,6lt2

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

M 3oh/
lng. Róbert Vida
vedÚci správy energetických zariadení
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.: 9t7642t74, alica.bachmanova@zsdis.sk
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Západoslovenská distribučná, a.s., čulenova 6,816 47 Bratislava, lčo: 36361518, Dlč: 2022189048, zápis v oR os BA l, oddiel Sa, v' č.3879lB
Bankové spojenie: Tatra Banka, a's., číslo účtu: 2626Í0682611100, IBAN: sK59 1100 0000 0026 2610 6826, BlC: TATRSKBX
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.o.BoX 29z,8Io oo 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.zsdĺs.sk


