
OZNAM /október/ 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že v 

nasledujúcich termínoch a časoch dôjde v obci Sirk k prerušeniu 

distribúcie elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej 

sústavy nasledovne: 

 

13. október, 14.október, 19. október 2020 - od 08.00 hod. do 15.00 hod. 

– Sirk od č. 8 –po č. 10, č. 70, od č. 72 – po č. 95, od č. 101 – po č. 130, č. 135, č.136, č.145, od č. 147 

– po č. 157, č. 315 

 

15. október 2020 – od 08.00 hod. do 10.30 hod. 

– Sirk č. 66, č. 159, č. 160, č.331 

 

28. október 2020 od 08.00 hod. do 16.30 h. 

– Sirk od č. 2 po č.16, od č.45 po č.65, od č. 67 po č. 69, č. 71, od č. 109 po č. 157, Sirk č. 303, č. 304, 

č.315 

 

29. október 2020 od 08.00 hod. do 16.30 hod. 

- Sirk od č. 2 po č. 7, od č. 11 po č. 16, od č. 18 po č. 65, od č. 67 po č. 69, č. 71, od č. 137po č. 140, č. 

142, č. 146, č. 303, č.304 

 

30. október 2020 od 08.00 h. do 16.30 h. 

– Sirk č. 70, od č. 72 po č. 107, č. 135, č. 136 

 

 

 

 



OZNAM /november/ 

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že v 

nasledujúcich termínoch a časoch dôjde v obci Sirk k prerušeniu 

distribúcie elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej 

sústavy nasledovne: 

 

3. november 2020 od 08.00 hod. do 16.30 hod. 

-Sirk od č. 8 po č. 10, č. 70, od č. 72 po č. 130, č. 135, č. 136, č. 139, č. 145, č. 147, od č. 149 po č. 157 

 

4. november 2020 od 08.00 hod. do 16.30 hod. 

-Sirk č. 71, č. 74, č. 160 

 

5. november 2020 od 08.00 hod. do 16.30 hod. 

- Sirk od č.7 po č. 16, od č. 18 po č. 40, č.42, od č. 109 po č. 130, č. 139, od č. 145 po č. 147, od č. 149 

po č. 157, č. 315  

 

9. november, 13. november 2020 od 08.00 hod. do 16.30 hod. 

- Sirk od č. 2 po č. 7, od č. 11 po č. 16, od č. 18 po č. 65, od č. 67 po č. 69, č. 71, od č. 137po č. 140, č. 

142, č. 146, č. 303, č.304 

 

14. november 2020 od 08.00 hod. do 10.30 hod. 

-Sirk č. 160, 167, 168, 169, 320, od č. 159 po č. 179, od č. 301 po č. 302, od č. 310 po č. 311, č. 331 

 

18. november 2020, 19. November 2020 od 08.00 hod. do 16.30 hod. 

-celá časť Červeňany 

 


