
Únło PRE nncur,Áclu sĺnŤov'ŕcH oovnľvÍ
Bajkalská 27, P' o' BoX 12,82O 07 Bľatislavä

ROZHODNUTIE .íu'/d,
Drt

Bratislava 09.09.2013

Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví ako oľgán pľíslušný na konanie podľa $ 9 ods. 1

písm.b)pľvéhobodua$9ods'lpísm.c)prvéhoboduvspojenís$5ods.7písm.c)zákona
č,.250lŻ0I2 Z. z' o ľegulácii v sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o návľhu ceny za
pľístup do distribučnej siete a distribúciu plynu

rozhodol

podľa $ 14 ods. 7I zźkona č,. 2501201Ż Z. z' o regulácii v siet'ových odvetviach v spojení
s $ 2 písm.Đ a $ 3 písm. Đ a $ 13 a14 vyhláškyUradupre reguláciu siet'ovýchodvetví
č,' I93l20l3 Z. z., ktoľou sa ustanovuje cenová ľegulácia v plynárenstve tak' že pĺe regulovaný
subjekt Letisko ľvĺ.R.Šteľĺnika - Aiľport Bľatislava, a.s. (BTS), Letisko M.R.Štefánika,
823 11 BratislavaII, IČo 35 884916 sc hval'u j e naobdobie od 1. januáta2}I4
do 31, decembra 2014

maximálnu cenľ Za prístup do distribučnej siete a distľibúciu plynu
vo ýške 0,0366 €lm',t. j.3,4528 €/MWh.

Uvedená cenaje bez danę zpiďanej hodnoty.

Podľa $ 44 ods. 1 tretej vety zákona č,. 25012012 Z. z. o regtilácii v siet'ových
odvetviach cęnové rozhodnutie na ľok 2014 plati aj na roky 2015 a2016.

odôvodnenie:

Úľadu pľe reguláciu siet'ových odvetví (ďalej len 
',úľad") 

bol listom zn' DFIlI72l2013
dňa 3 L 07 . 2013 doručený pod podacím číslom úradu 22523l20I3lBA, založený v spise
č.6Ż14-2013-8A' návľh ceny zapľístup do distńbučnej ťete a distľibúciu plynu na rok 2014 (ďalej
len ,,návľh ceny") regulovaného subjekfu Letisko M.R.Stęfanika - AĘort Bľatislavą a.s. (BTS),

Letisko lrĺ.R.Štefanika,823 1 1 Bratislava II, IČC 35 884 916 (ďalej len 
',ľegulovaný 

subjekt")'

Doľučením návrhu ceny začalo podľa $ 14 ods. I zákona č,. 25012012 Z. z. o regulácii
v siet'ových odvetviach (ďalej len ,,zákon o regulácii") na úľade cenové konanie'

Regulovaný subjekt doplnil návrh ceny listom zn.l78lDFIl20I3 dřn23' 08. 2013 pod
podacím číslom úradu 2588012013 lB A.



Úľad preskúmal pľedložené podklady k návrhu ceny a skonštatoval, že návrh ceny má
všetky náležitosti podľa $ 14 ods. 4 zákona g regulácii a $ 13 ods' 2 vyhlášky Úľadu pre
reguláciu siet'ových odvetví č. I93l20I3 Z. z., ktoľou sa ustanovuje cęnová regulácia
v plynáľenstve (ďalej len ,,vyhláška č. 193l20I3 Z. z.").

Úrad následne posúdil návrh ceny podľa $ 14 vyhlášky ě. I93l20I3 Z. z., pričom
najmä posúdil výšku ekonomicky opľávnených nákladov na distribúciu plynu podľa $ 4
vyhláŠky č,. Ig3l2OI3 Z. z.,v členení podľa prílohy č' 13 kvyhláške ě. I93I2OI3 Z. z.Ďa\ej
posúdil výšku ekonomicky oprávnených nákladov na distribúciu plynu v členení podľa
účtovnej osnovy podl'a pľílohy č. 14 k vyhláške č,' I93l20I3 Z. z. aúdaje potrebné na uľěenie
osobných nákladov za distľibúciu plynu podľa pľílohy ě. 15 k vyhláške č,. I93l2O13 Z. z. Űrad
skonštatoval, že výška ekonomicky oprávnených nákladov navľhnutá regulovaným subjektom
je v súlade s vyhláškou č:. l93l20l3 Z. z.

Úrad taktiež posúdil správnosť výpočtu maximálnej ceny Za prístup do distribučnej
siete a distribúciu plynu A1 podľa prílohy č. 1 1 k vyhláške ě. 19312013 Z. z. a skonštatoval, že
qýpoěet ceny je v súlade s vyhláškou č:. I93l20I3 Z. z.

Úrad po pľeskúmaní návrhu ceny dospel k záveru, žę ĺávrh ceny je v súlade so
zákonom o regulácii, v súlade s $ 2 písm. Đ a $ 3 písm. Đ' $ 4 ods. 1 a $ 13 a 14 vyhlášky
ě. I93l20I3 Z. z. a rozhodol tak, ako je uvedené vo ýľokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Pľoti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. odvolanie tľeba podať na Urad pre
reguláciu siet'ových odvetví, Bajkalská 27 , P. o. BoX 12, 820 07 Bľatislava 27 , a to v lehote
40 dní odo dňa ozĺámenia rozhodnutia. odvolanie vo veciach cien nemá odkladný úěinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opľavných prostriedkov.

Jozef PhD
predseda Uradu pre reguláciu sieťoých odvetví

Rozhodnutie sa doľučĺ:
Letisko M.R.Stefánika - Airpoľt Bľatislava, a.s. (BTS), Letisko M'R'Stefanika,823 11 Bratislava II
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