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OBEC MILOSLAVOV

3 0 '10- 19

j Prilohultisty: Vybavuje:

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu pre obec

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a,s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a v 
zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.7 bod b) 
Vám oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej 
opravy verejného vodovodu.

Miesto prerušenia: Miloslavov - Vetrená ul

Oblasť bez vody: Miloslavov - Alžbetin dvor

Plánovaný začiatok 
prerušenia:

15.11.2019 od 9:00 hod.

Plánovaný čas ukončenia 
prerušenia:

15.11.2019 do 12:00 hod.

Náhradné zásobovanie pitnou 
vodou:

nie

Spôsob a miesto náhradného 
zásobovania :

žiadne

Doplňujúce informácie: Dovoľujeme sí požiadať odberateľov v dotknutej oblasti o kontrolu 
vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade 
potreby si pripraviť primerané zásoby vody.

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak oprava daného úseku 
verejného vodovodu je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia 
požadovanej kvality dodávanej pitnej vody. V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody, 
môžete kontaktovať Poruchový dispečing BVS, a.s. s 24-hodinovou prevádzkou na bezplatnom 
telefónnom čísle 0800 121 333.

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o informovanie obyvateľov v dotknutej oblasti 
miestne obvyklým spôsobom, napr. vyhlásením oznamu miestnym rozhlasom, resp. 
zverejnením oznamu na Vašej webovej stránke.

Ďakujeme za pochopenie a ostávame s pozdravom.
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Ing. Michal Dušanič 
vedúci divízie distribúcie vody

Na vedomie:
Obyvatelia v dotknutej oblasti

I
Call centrum: 0850 123 122, pracovné dni: 7°°-1600 Poruchový dispečing: 0800 121 333, nonstop 

Fax: 02/482 53 510, E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk 
Bankové spojenie:

VÚB, a. s., IBAN: SK07 0200 0000 0000 0100 4062, BIC: SUBASKBX;
Tatra Banka, a. s., IBAN: SK14 1100 0000 0029 2212 3700, BIC: TATRSkBX
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