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t. Úvodné ustanovenia

1_.L Letisko lv. R' štefánika - Airport Bratislava, a' s. (BTS), P. o. Box 'J'6o, 8231]. Bratislava
21-6,lČo:35 884 9].6 ako dodávateľ elektrĺny (d'alej len ,,dodávateľ elektriny") vydáva pre
zranitel'ných odberateľov elektriny, ktoąŕmi sú odberatelia elektriny v domácnosti,
Cenník dodávatel'a elektriny pre odberateľov elektriny v domácnostĺ (d'alej len ,,cenník").

7.2 Cena za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov, ktoąÍmi sú odberatelia elektriny
v domácnosti, podlĺeha v zmysle zákona č' 25o/zo72 Z' z. o regulácii v sieťových
odvetviach (d'alej len ,,zákon o regulácií"), cenovej reguláciĺ a je stanovená v súlade
s cenovým rozhodnutím, vydaným pre dodávateľa elektrĺny Úradom pre regulácĺu
sieťových odvetví č. oo42/2o1'a/E @'alej len ,, cenové rozhodnutie") .

1.3. Príslušné cenové rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle dodávateľa elektrĺny
( http ://www. bts.aero./b2 b/ne letecky-o bchod/energeti ka-e lektrina/).

2. Všeobecné podmienky dodávky eIektriny pre odberatelbv elektriny v domácnosti

Ceny uvedené v tomto cenníku platia od 1. januára 2oI4 do 31_. decembra 201'4 pre
dodávateľa elektriny za dodávku elektriny zraniteľným odberateľom, ktoryimĺ sú
odberatelia elektriny v domácnostiach, ktorých odberné elektrické zariadenie je
pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV) a
ktorí nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácností (t. j. pre domácnosti, chaty,
záhrady, garáže a podobne).

Ceny v sebe zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako
aj ekonomicky oprávnené náklady na dodávku elektrĺny a prĺmeraný zĺsk, ktoąi je možné
zahrnúť do ceny dodávateľa elektriny'

Ceny nezahŕňajú tarify za distribúcĺu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri
prenose a distribúciĺ elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarĺfu za systémové
služby, tarifu za prevádzkovanĺe systému) podľa cenového rozhodnutia Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (d'alej len ,,úrad"). Uvedené položky sú pre každé odberné
miesto fakturované osobitne v súlade s

a) cenovým rozhodnutím úradu, ktonim úrad schválĺl pre dodávateľa elektriny,
ktoni je súčasne prevádzkovateľom distribučnej sústavy, tarify za prístup do
dĺstribučnej sústavy a distribúciu elektriny;

b) cenovým rozhodnutím úradu, ktorým úrad určil pre organizátora krátkodobého
trhu s elektrĺnou OKTE, a.s', tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie
systému, ktoré sa uplatňujú na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom
Územi na rok201'4

c) platnými právnymi predpismi v čase dodávky elektriny'

Ak cenové rozhodnutie úradu, vyhláška úradu, výnos úradu alebo iný všeobecne záväzný
právny predpis ustanoví d'alšie ceny, tarify alebo dane, dodávatel'elektriny ich uplatní od
obdobia určenom V cenovom rozhodnutí úradu alebo ustanovenom všeobecne záväzným
právnym predpisom'
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Zmluvou o dodávke elektriny sa rozumie aj zmluva o združenej dodávke elektriny alebo
zmluva o dodávke elektriny, ktorou sa poskytuje univerzálna služba.

Sadzba je zložená z dvoch častí:
a) z mesačnej platby za jedno odberné mĺesto,
b) z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme

Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvótne podl'a počtu dní trvanĺa
odberu elektriny. Za každý začatý deň fakturovaného obdobĺa sa vyfakturuje 1/365 súčtu
dvanástĺch mesačných platieb.

odberateľ elektrĺny v domácnostĺ má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov
ktorúkolVek sadzbu, pričom musí spíňať podmĺenky uvedené v tomto rozhodnutí.
Splnenĺe podmĺenok dodávateľ elektriny prĺ uzatváraní zmluvy neskúma; tým nĺe je
dotknuté právo dodávatel'a elektriny resp. príslušného prevádzkovateľa distribučnej
sústavy v zmysle bodov Z'Lo' a2.L1'.To neplatí pre osobitné prípady odberov ako sú
skupinové odbery, napr. garáže, chaty, záhrady, ked' je z technických príčin zriadené len
jedno odberné mĺesto pre viac odberateľov elektriny v domácnosti merané len jedným
meracím zariadením a ako odberateľ elektriny v domácnosti je prihlásená jedna fyzická
osoba (okrem odberov elektriny slúžiacich na podnikateľskú činnosť). V takomto prípade
môže byť pridelená iba sadzba DDL alebo DD2' V prípade podnikania na odbernom
mieste odberateľa elektriny v domácnosti je odberateľ elektriny povinný rozdeliť
elektroinštaláciu tak, aby bolo možné samostatne merať elektrinu odoberanú na
podnikanĺe.

2.9. Sadzba sa pridel'uje spravidla najmenej na jeden rok. o zmenu sadzby toho istého
odberateľa elektriny v domácnostĺ na tom istom odbernom mieste môže odberatel'
elektriny v domácnosti požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny
sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa elektriny v domácnosti pred
uplynutím ]_2 mesiacov môže odberateľ elektriny v domácnosti požiadať o zmenu sadzby
skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávatel' elektriny a príslušný
prevádzkovateľ distribučnej sústavy' Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje
sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa nemení automaticky podl'a výšky ročnej
spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné'

2.L0. Dodávateľ elektriny je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavanĺa podmienok schválených
na pridelenie sadzby.

2.Lr V prípade neoprávnene prĺdelenej sadzby má dodávatel' elektriny právo doúčtovať
spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spíňa odberateľ elektriny v domácnostĺ
podmienky podľa tohto rozhodnutia.

2-12- odpočet určených meradiel vykoná dodávateľ elektriny ako prevádzkovatel'dĺstrĺbučnej
sústavy v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom'

V sadzbách sú zahrnuté aj náklady súvisiace s
a) uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného mĺesta,
b) prenájom meracieho, pomocného, prípadne ovládacieho zariadenia, pokial' toto

zariadenie súvisís rozlíšením odberu elektriny vo VT alebo NT,

c) výmenou meracieho zariadenĺa nevyvolané odberateľom elektriny v domácnosti,
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d) overením meradla na základe reklamácĺe, pri ktorej zistená chyba nie je zavĺnená
odberateľom elektrĺny v domácnosti,

e) vykonaním zmeny prizmene dodávatel'a elektriny.

3. Ceny a podmienky dodávky elektriny

DD1 (D -Jednotarif)Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
- z mesačnej platby za jedno odberné miesto 0,65 €/mesiac
- z ceny za elektrinu 51,0185 €/MWh

Sadzba DD1 je vhodná pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny (napr. chaty, garáže,

záhrady)' Podmĺenkou na pridelenie sadzby DD1 je priradenie distribučnej sadzby D1, prípadne
ĺná vhodná dĺstribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou
najbližšie zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD1, pokiaľ nebude príslušným
prevádzkovatelbm distrĺbučnej sústavy poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov
elektriny v domácnosti D1.

DD2 (D -Jednotarif)Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny
Sadzba sa skladá:
- z mesačnej platby za jedno odberné miesto 0,65 €/mesiac
- z ceny za elektrinu 51,0185 €/MWh

Sadzba DD2 je vhodná pre odberné miesta, ktonich spotreba elektriny je vyššia (napr' rodinné
domy, byty - odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebĺčmi, ktoré nemajú elektrické
vykurovanie ani elektrický ohrev vody). Podmĺenkou na pridelenie sadzby DD2 je priradenie
distribučných sadzieb D1 alebo D2. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D2.

Ceny uvedené v tomto cenníku sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane z elektriny
a bez odvodu do Národného jadrového fondu na vyradbvanie jadrových zariadení a na

nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, ktoré budú k cene za

dodávku pripočítané pri fakturácii, a to vo výške určenej príslušnýmĺ všeobecne záväznými
právnymĺ predpismi.

4. Platnosť cenníka a jeho zmeny

4.L. Tento cenník je platný od 1. januára2oL4 do 31. decembra 2014. Tento cenník stráca
platnosť dňom vydania nového cenníka.

V prípade zmeny rozhodnutia bude dodávateľ elektrĺny uplatňovať sadzby, ceny alebo
podmienky pre odberateľov elektriny v domácnosti podľa zmeneného rozhodnutia od
obdobia určeného V novom rozhodnutí úradu. V zmysle nového rozhodnutĺa dodávateľ
elektriny vykoná príslušné zmeny cenníka. o zmene cenníka dodávateľ elektriny
ĺnformuje odberateľa elektriny písomne alebo elektronicky, zaslaním oznámenia o zmene
cenníka na kontaktné miesto podľa príslušného ustanovenia zmluvy, a to najmenej 30
(slovom: tridsať) dní pred účinnosťou zmeny cenníka; za predpokladu, že táto lehota
nebude môcť byť dodržaná z dôvodov na strane úradu (vydanie cenového rozhodnutia
v lehote kratšej ako 30 dní pred nadobudnutím jeho účinnosti), zaväzuje sa dodávateľ
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elektriny oznámĺť odberateľovĺ elektriny v domácnosti zmenu cenníka najneskôr do 3

(slovom: troch) pracovných dní odo dňa doručenia príslušného cenového rozhodnutia.

Zmeny cenníka zverejňuje dodávateľ elektriny na svojom webovom sídle. odberateľ
elektriny v domácnostije povinný sa so zmenami cenníka oboznámiť.

4.4. Nadobudnutím platnosti tohto cenníka sa zrušuje Cenník dodávateľa elektriny pre

domácnosti a malé podniky platný od 01.03.20L3.


