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svs, a. s., oznamuje obyvaterom, že na ulíeiaeh: Devíínska cesta,Nad Dunajom

bude dňa: 19.11.2018

v čase od:09.00

hod. ao: 12.00 ............. hod.

dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu
z dóvodu realizácie plánovanej opravy verejného vodovodu v zrríysle z.č. 442/2002 Z.z., §32, ods. (1 ),
bod d). Dovoíujeme si požiadat' obyvaterov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné
uzávery vo svojich nehnuternostiach a v prípade potreby si pripravili primerarié zásoby vody pre pitné
účely Náhradné zásobovanie nebude zabezpečené prejazdom cisternového motorového vozidia vo
vyššie uvedených uliciach. Poruchu sa budeme snažit' odstránit' v čo najkratšom čase. Za dočasné
zníženíe kornfortu, spósobené prerušerím dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujerne.

?S?';s
Tel. č. dispečingu BVS, a. s.: 0800121 333
8ratislavská vodárenská spoločnod, a. s.
PreJovská 48, 826 46 Bratislava 29
zapísaná v Obchodnom registri Okresného sÚdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

Ing. Mláal Dušanič
vedúci divízie distribúcie vody
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prepovská 48, 826 46 Bratislava 29

s

l

zapísariá v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

Váz. predstaviter mesta / obce

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo

Miesto a dátum odosWanía

Vybavuje/lirika

Bratislava,

Vee: Oznárneniq,q prýyušení dodávky vody z verejného vodovo@p

Ako prevádzkovater verejného vodovodu Várn vzmysle zč. 442/2002 Z.z. Overejnýeh
vodovoóoch a vereJných kanalizáciách ..., §32, ods.(7), bod b) oznamujem prerušenie dodávky vody
z vereiného vodovodu z dóvodu plánovanej opravy verejného vodovodu v zrriysle §32, ods.(1 ), bod d)
vyššie uvedeného zákona.

Uvedené prerušenie dodávky vody zverejného vodovodu bude realizovarié
dňa.........l9.ll.20l8, v čase od ....9.00............. hod. do ...12.00........... hod. v uliciach .....Devinska

cesta,Nad Dunajom...... Vášho mesta / Vašej obci.

Vzhradom krozsahu adobe prerušenía dodávky vody vzmysle vyššie uvedeného nebude
zabezpečerié ríáhradné zásobovanie obyvaterstva pitnou vodou pre)azdom cisternového motorového
vozídla vo vyššie uvedenorn čase a uvedených uliciach.

ža spósobené komplikácie sa Várn ospravedlňujeme avšak predmetná oprava je nevyhnutná
za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z vere')ného vodovodu pre obyvaterov Vášlw» mesta /
Vašej obce. V prípade komplikácii pri dodávke vody verejnýrn vodovodom volajte Díspečing BVS a.s.,
na tel. čísle 0800 121 333.

Zároveří si Vás dovorujeme požíadata o kornuriikáciu predrr'ietriei iriforrnácie vo Vašorrí meste /
Vašej obci pomocou mediálnych prostriedkov ak takýmito disponujete.

S pozdravom,

Č t-ť

Dušaníč
íng
vedúci divízie dístribúcie vody
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