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Vážený zákaz[lík,

v nasledujúcich termínoch a casoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:

celá obec Nižný Krucov

v termíne

20. marec 2018 od 07:40 h do 17:00 h

Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou
údržbou distribucnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný cas využívanie elektriny vo
vašej obci. Údržba je však kl'úcová pre zabezpecenie spol'ahlivej a bezpecnej
distribucnej sústavy. Je zároven úcinnou prevenciou pred neplánovanými
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred
upozornit.

Zároven sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní obcanov o
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom
rozhlase, umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na
Vašom webovom sídle a pod'>. Toto oz.námenie vzhl'adom na jeho charakter
považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.

Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená co
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažit skrátit plánované
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom
ukoncení prác nájdete na portáli eVSO (www.vsds.sk v casti Plánované odstávky).

Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál
eVSO.Po zaregistrovaní budete mat viaceré informácie o Vašom odbernom
mieste k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároven si ako užívatel' portálu
môžete nastavit el<omunikáciu s VSO. Informácie o plánovanom prerušení
distribúcie, ci jeho zrušení ako aj dalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho
odberného miesta bude dostávat e-mailom.
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