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Cenník za prístup do miestnej distribučnej siete a distribúciu plynu

1 Stanovenie cien

1.1 Letisko M' R. Štefánĺka - Airport Bratislava, a. s. (BTS) ako prevádzkovateľ miestnej
distribučnej sĺete (d'alej len ,,PDS") vydáva pre odberateľov plynu pripojených do mĺestnej
distrĺbučnej sĺete PDS a dodávateľov plynu, ktorí dodávajú plyn do odberných miest
odberateľov plynu pripojených do miestnej distribučnej siete PDS, tento Cenník za prístup do
miestnej dĺstribučnej siete a distrĺbúciu plynu (d'alej len,,cenník").

1,.2 Cena za prístup do miestnej distribučnej siete a distribúciu plynu pozostáva z dvoch zložiek,
ato
i) Z ceny za prístup do distribučnej siete a distribúcĺu plynu v zmysle cenového

rozhodnutia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre nadradenú sieť
SPP - dĺstribúcia, a.s.: odberatel' plynu je podľa predpokladaného ročného množstva
distribuovaného plynu v m3 zaradený do príslušnej tarifnej skupiny, ako keby bol
priamo pripojený na nadradenú sieť;

ii) Z ceny za prístup do distribučnej siete a distrĺbúciu plynu stanovenej v súlade s
cenovým rozhodnutím č' 2L/2o1'4/P, vydaným Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví pre PDS vo výške 0,0366 €/m3.

1.3. Cena podľa bodu 1'2' písm. iĺ) je uvedená bez DPH' K cenám bude pri fakturácii prĺpočítaná
daň z pridanej hodnoty v súlade so zákonom č. 222/2oo4 Z. z. o dani z prĺdanej hodnoty
v znení neskorších predpisov.

2. Platnosť cenníka a jeho zmeny

2.I. Tento cenník je účinný od 7.I.2ot4.

2'2. Tento cenník stráca platnosť a účinnosť dňom vydania nového cenníka'

2.3. V prípade zmeny príslušného cenového rozhodnutia je PDS oprávnený cenník zmeniť. o
zmene cenníka PDS informuje odberatel'a plynu a dodávateľa plynu, ktorý dodáva plyn do
odberných miest odberatelbv plynu pripojených do mĺestnej distribučnej siete PDs,
elektronicky, zaslaním oznámenĺa o zmene cenníka na kontaktné mĺesto podľa príslušného
ustanovenia zmluvy, a to najmenej 30 (slovom: trĺdsať) dní pred účinnosťou zmeny cenníka;
za predpokladu, že táto lehota nebude môcť byť zobjektívnych dôvodov dodrŽaná, zaväzuje
sa PDS oznámiť zmenu cenníka najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa
doručenia príslušného cenového rozhodnutia.

Zmeny cenníka zverejňuje PDS na svojom webovom sídle. odberateľ plynu a dodávateľ plynu

sú povinnĺ oboznámiť sa so zmenami cenníka.
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