OZNÁMENIE
F 0-24-6-1-01

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom , že na uliciach

bude dňa: 0 2 .0 5 .2 0 1 7

v

Stupava, Sama Chalúpku

čase od: 0 9 .0 0

..... hod.

do: 1 2 .0 0

hod.

dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu
z dôvodu realizácie plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle z.č. 442/2002 Z.z., §32, ods. (1),
bod d). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné
uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody pre pitné
účely. Náhradné zásobovanie nebude zabezpečené prejazdom cisternového motorového vozidla vo
vyššie uvedených uliciach. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za dočasné
zníženie komfortu, spôsobené prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Tel. č, dispečingu BVS, a. s.: 0800 121 333
vedúci divízie distribúcie vody
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

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

Mestsky úrad STUPAVA

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
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Váž. predstavitef mesta / obce

Váš list čislo/zo dňa

Naše číslo
13/2017

Vybavuje/linka

Miesto a dátum odoslania
Bratislava,

.... 0902969145

12.4..2017

Vec: Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu Vám v zmysle z.č. 442/2002 Z.z. O verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách ..., §32, ods.(7), bod b) oznamujem prerušenie dodávky vody
z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu v zmysle §32, ods.(1), bod d)
vyššie uvedeného zákona.

Uvedené

prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu bude realizované dňa
v čase od ... 09.00.............
hod. do
...12.00...........
hod. v uliciach
Stupava,Sama Chalúpku.... Vášho mesta / Vašej obci.

.....02 .05.2017 ,

Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody v zmysle vyššie uvedeného
nebude
zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového
vozidla vo vyššie uvedenom čase a uvedených uliciach.

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak predmetná oprava je nevyhnutná
za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z verejného vodovodu pre obyvateľov Vášho mesta /
Vašej obce. V prípade komplikácii pri dodávke vody verejným vodovodom volajte Dispečing BVS a s
na tel. čísle 0800 121 333.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o komunikáciu predmetnej informácie vo Vašom meste /
Vašej obcí pomocou mediálnych prostriedkov ak takýmito disponujete.

S pozdravom,

v

/■

Ing Michal Dušaníč
vedúci divízie distribúcie vody

Í

Tel.: 02/482 53-klapka
Zákaznícke hodiny: pon.: 800-1 7 00, ut. a štvr.: 800~1200, str.: 800- l 5 00, prestávka na obed: 1200-1 2 30
Call centrum: 0850 123 122, Fax: 02/482 53 510, E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk
Peňažný ústav: VÚB Bratislava-Ružinov, č. účtu; 1004062/0200
IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

