
OBEC PRAŠICE
Dátum: 0 U. Ub, ZÚ22

Evidenčné číslo: Čislo spisu:

Prílohy/listy: Vvbavuie: ^  ^

Vec:
Plánované prerušenie distribúcie el. energie

Obec Prašice 
l.mája 142/142 
956 22 Prašice

m o G n a

Vážený zákazník,

zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná, a.s. nám bolo oznámené 
že v nižšie uvedenom čase na nižšie uvedenom odbernom mieste bude prerušená distribúcia elektriny z 
dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

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 škôd. Podľa § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom 
znení má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu elektriny bez 
nároku na náhradu škody v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch uvedených

EIC Dátum a hodina 
začiatku

Dátum a 
predpokladaná 

hodina ukončenia
Adresa miesta spotreby Dôvod odstávky

24ZZS6087775000J 28.6. 2022 11:00 28. 6. 2022 14:30 Družstevná 52, Prašice revízia el. zariadenia

Bližšie informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny (naplánovaný termín, skrátenie, 
zrušenie) pre miesta spotreby, ktorým zabezpečujeme dodávku elektriny, nájdete na internete:
www.diportal.sk ^Verejne prístupné služby ^Overenie plánovanej odstávky 

Za porozumenie vopred ďakujeme

S pozdravom

V Piešťanoch dňa 3. 06. 2022

MAGMA ENERGIA a.*.
Nitrianska 7555/18

9 2 1 0  1 P i e š ť a n y  
IČO: 35 743 565 G:

Č DPK ^ ¡ ¿ ^ 23013f

Martina Kanderová 

Technická podpora dodávok energií
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