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Cenn ík prevádzkovatel'a

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

vodovodu a studne (d'alej len ,,prevádzkovatel^') vydáva pre odberatelbv pitnej
vody, úžitkovej vody a producentov odpadových vôd cenník súvisiaci
s dodávkou pitnej vody, odvádzaním odpadovej vody a dodávkou úžitkovej
vody (d'alej len ,,cenník")'

r.2 Cena za dodávku pitnej vody, ako aj za odvádzanie odpadovej vody, je
stanovená podl'a platného cenníka prevádzkovatelbvho subdodávatel'a, ktorým
je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

1.3,

r.4.

K cene za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody bude
prevádzkovatel'fakturovať odberatelbvi a producentovi manipulačný poplatok
spojený s udržiavaním vodovodnej siete v prevádzke a meradiel vody, ktorej
zabezpečovanie prevádzkovatel' poskytuje odberatelbvi a producentovi.

Cena za dodávku úžitkovej vody je stanovená v zmysle právoplatného
rozhodnutia Slovenského vodohospodárskeho podniku odštepný závod
Bratislava povodie Dunaja, pre aktuálny rok vydaného pre prevádzkovatel'a.

Ak dôjde k zmene ceny' ktorú BVS, poprípade iný subdodávatel', fakturuje
prevádzkovatelbvi za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody, alebo
k zmene ceny za dodávku úžitkovej vody, stanovenej v zmysle rozhodnutia
Slovenského vodohospodárskeho podniku, je prevádzkovatel' oprávnený
jednostranným právnym úkonom upravĺť výšku platieb za dodávku pitnej vody
a odvádzanie odpadovej vody a dodávku úžitkovej vody, a to od prvého dňa
obdobia, za ktoré bola prevádzkovatelbvi fakturovaná zmenená cena; v takom
prípade prevádzkovatel' oznámi zmenu cenníka elektronicky, zaslaním
oznámenia o zmene cenníka na kontaktné miesto podl'a príslušného
ustanovenia zmluvy, a to bezodkladne po tom, čo sa o zmene ceny dozvedel.

Zmeny cenníka zverejňuje prevádzkovatel'na svojom webovom sídle.

2'5' Tento cenník stráca platnosť dňom vydania nového cenníka.

1.5. V prípade dodávky úžitkovej vody zo studne bude prevádzkovatel'fakturovať
odberatelbvi a producentovĺ manipulačný poplatok spojený s udržiavaním
studne a prípojky pre úžitkovú vodu v prevádzke a meradiel vody, ktorej
zabezpeč,ova n ie prevád zkovatel' poskytuje od berate lbvi a p rod uce ntovi.

1.6. Všetky ceny uvedené v tabulke nižšie sú uvedené bez DPH. K cenám bude pri
fakturácii pripočítaná daň z pridanej hodnoty v súlade so zákonom č.
222/2oo4 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2. Platnosť cenníka a jeho zmeny

2'7. Tento cenník je platný od 01.01.2013.

2.2. Prevádzkovatel' je oprávnený cenník zmeniť. o zmene cenníka informuje
odberatel'a a producenta elektronicky, zaslaním oznámenia o zmene cenníka
na kontaktné miesto podl'a príslušného ustanovenia zmluvy, a to najmenej 30
(slovom: tridsať) dní pred účinnosťou zmeny cenníka.

2.3.

2.4.

223



3. Tabul'ková časť

Por.
číslo Služba Cena bez

DPH
1 Dodávka oitnei vodv

Za m3 0,9235 EUR

2 Odvedenie a čistenie odoadovei vodv
Za m3 0,9051 EUR

3 Dodávka úžitkovei vodv
Za m3 0.09960 EUR

4

Pre odber úžitkovei vodv do 24o m3/rok
Pre odber úžitkovei vodv do 1ooo m3/rok
Pre odber úžitkovei vodv nad 1ooo m3/rok

Za mesiac

1,50 EUR
10,00 EUR
35,00 EUR

1,00 Eur
5,00 EUR
12,50 EUR
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