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Cenník služieb PDS

1. Stanovenie cien
1.1. Letisko M. R. šteránira - Airport Bratislava, a. s. (BTS) ako prevádzkovatel'

distribučnej siete (d'alej len ,,PDS'') plynu vydáva pre užívatelbv distribučnej
sĺete Cenník služieb PDS plynu (d'alej len ,,cenník"),

I'2' Všetky ceny uvedené v tabulke nižšie sú uvedenébez DPH' K cenám bude pri
fakturácii pripočítaná daň z pridanej hodnoty V súlade so zákonom č.
222/2004 Z' z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov'

Platnosťcenníka a jeho zmeny
1 Tento cenník je platný od 20.B.2012.

PDS je oprávnený cenník zmeniť.

Zmeny cenníka zverejňuje PDS na svojom webovom sídle.

Tento cenník stráca platnosť dňom vydania nového cenníka

2.2.

3. Tabu!'ková časť
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2.3

2.4.

Por.
číslo Služba PDS Cena bez

DPH
1 Vvkonanie nadštandardného odpočtu

Uplatňuje sa pri vykonaní mimoriadneho odpočtu
stavu plynomera mimo fakturačný cyklus, alebo
požiadavkou užívatel'a distribučnej siete na
mimoriadny odpočet. Neplatí pre zmenu odberatel'a
plynu, kde sa vykonáva odpočet a kontrola merania.

Za prípad 1O EUR

2 Náhrada škodv spôsobenei neoprávneným
odbeľom olvnu
Položka zahŕňa náklady spojené so zisťovaním
neoprávneného odberu elektriny podl'a 9 1 ods. 5
Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 155/2005 z. z., ktorou sa ustanovuje
spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným
odberom plynu.

Za prípad 35 EUR

3 Zabezpečenie obnovenia distribúcie a dodávkv
plvnu
Náklady spojené s obnovením distribúcie a dodávky
plynu v prípadoch podl'a článku 6. bod 6.1. písm. b),
d) až i) Prevádzkového poriadku PDS, ak prerušenie
alebo obmedzenie distribúcie a dodávky plynu bolo
zapríčinené odberatelbm plynu.

Za prípad 45 EUR

4 Zabezpečenie orerušenia / obmedzenia
distribúcie a dodávkv olvnu
Náklady spojené so začiatkom prerušenia, prerušením,
dĺstribúcie a dodávky plynu v prípadoch podl'a článku
6. bod 6.1' písm. b), d) až i) Prevádzkového poriadku
PDS, ak prerušenie alebo obmedzenie dĺstribúcie
a dodávky plynu bolo zapríčinené odberatelbm p|vnu.

Za prípad 45 EUR

5 Penalizačná faktúra Za prípad 2 EUR


