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1. Úvodné ustanovenia

Letisko lv. R. Štefánika -Airport Bratislava, a' s. (BTS), P. o. Box 160,823 11 Bratislava
2t6,lČo 35 884 9].6 ako dodávatel'elektriny (d'alej len ,,dodávatel'elektriny") vydáva pre

veľkoodberatelbv elektriny Cenník dodávatel'a elektriny pre vel'koodberateľov (d'alej len

,,cenník").

1..2. Za veľkoodberatel'a elektriny sa považuje každý odberateľ elektriny mimo domácností
a malých podnĺkov.

1.3 Cena za dodávku elektriny pre vel'koodberateľa elektriny nepodlĺeha v zmysle zákona č'
Żso/zolz 7. z' o regulácii v sieťových odvetviach (d'alej len ,,zákon o regulácii") cenovej
regulácii a je stanovená dodávatelbm elektriny vo výške podl'a článku 3. tohto cenníka'

2. Všeobecné podmienky dodávky elektriny velkoodberatelbm

2.1,. Uvedené sadzby a podmienky dodávky elektriny vel'koodberateľom platia od
1. januára 2oL4 a sú určené pre dodávku elektriny pre veľkoodberatelbv, ktorú vykonáva
dodávateľ elektriny.

2.2 Veľkoodberateľom elektriny je odberateľ elektriny mimo domácností, ktoný nie je malým
podnikom. Malým podnikom podl'a predchádzajúcej vety je odberatel' elektriny mimo
domácnosti podl'a 5 3 písm. b) bod 10. zákona č'z51'/2o12Z.z' o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za rok
t-2 podľa $ 2 písm' k) zákona o reguláciĺ, ktorému dodáva elektrinu dodávatel'elektriny
na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo na základe zmluvy o dodávke
elektriny, a ktorého odberné elektrĺcké zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy
p rísl ušného prevádzkovateľa d istri bučnej sústavy.

2.3 Ročnou spotrebou elektriny odberatel'a elektriny podľa bodu 2.2' tohto článku, sa podľa

5 33 ods' 5 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sĺeťových odvetví č. 221'/2oI3 Z.z., ktorou sa

ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (d'alej len ,,vyhláška"), rozumie jeho

spotreba za všetky jeho odberné miesta za rok t-2; rokom t sa v zmysle vyhlášky rozumie
regulačný rok, na ktorý sa určuje alebo platícena.

2.4. odberatelia elektriny bez histórie spotreby elektriny za rok t-2 nie sú považovaní za malé
podniky.
Za malý podnik sa nepovažuje taký odberatel'elektriny s ročnou spotrebou:
a) ktoý vôbec neodoberal elektrinu v roku t-2, alebo
b) ktoni neodoberal elektrinu na všetkých jeho odberných miestach, do ktorých mu

bola v roku t-2 dodávaná elektrĺna, počas celého roku t-2'

V prípade neoprávnene pridelenej sadzby a ceny za dodávku elektriny malému podniku
na rok t, má dodávatel'elektrĺny právo túto sadzbu koncovému odberatelbvi elektriny
odňať a dofaktúrovať mu spotrebu v príslušnej sadzbe platnej pre odberatelbv elektriny
mimo domácností okrem malých podnikov, t. j. sadzbu stanovenú dodávateľom elektriny
pre vel'koodberatelbv elektriny vo výške podl'a tohto cenníka.
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2.6. Ceny zahŕňajú náklady na obstaranĺe elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj

ovplyvnĺtel'né náklady na dodávku elektriny.

2.7 Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri
prenose a dĺstrĺbúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové
služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podl'a 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, ktoým úrad schválĺl pre dodávateľa elektriny,
ktoný je súčasne prevádzkovateľom distribučnej sústavy, tarify za prístup do
distrĺbučnej sústavy a dĺstrĺbúciu elektriny;

b) cenovým rozhodnutím úradu, ktorým úrad určil pre organizátora krátkodobého
trhu s elektrĺnou oKTE, a.s., tarifu za systémové služby a tarĺfu za prevádzkovanie
systému, ktoré sa uplatňujú na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom
území na rok t;

c) platnými právnymi predpismi v čase dodávky elektriny.

2'8. Sadzba pozostáva z ceny za jednu MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme'

2.9 odpočet určených meradiel vykoná dodávateľ elektriny ako prevádzkovatel'distribučnej
sústavy v súlade s jeho platným prevádzkovým porĺadkom.

3. Cena za dodávku e!ektriny pre velkoodberatelbv

Jednopásmová sadzba VP za dodávku elektriny pre veľkoodberatelbv elektriny pozostáva z ceny
za dodané množstvo elektriny stanovenej vo výške 74,957 €/MWh.

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 príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

4. Platnosť cenníka a jeho zmeny

4.t Tento cenník je platný a účĺnný od 1' januára2014' Tento cenník stráca platnosť dňom
vydanĺa nového cenníka.

4.2. Dodávatel'elektriny je oprávnený cenník zmenĺť. o zmene cenníka dodávatel'elektriny
informuje odberateľa elektriny písomne alebo elektronicky, zaslaním oznámenia o zmene
cenníka na kontaktné miesto podl'a príslušného ustanovenĺa zmluvy, a to najmenej 30
(slovom: tridsať) dní pred účĺnnosťou zmeny cenníka.

Zmeny cenníka zverejňuje dodávateľ elektriny na svojom webovom sídle. odberatel'
elektriny je povinný sa so zmenamĺ cenníka oboznámiť.

Nadobudnutím platnosti tohto cenníka sa zrušuje Cenník dodávatel'a elektriny pre
vel'kood berateľov elektriny platný od 13'08.2013.
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