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ozľÁMENIE o znušeľÍ cENľÍrn pnrvÁDzKoVATEĽA

LETISKO M.R.STEFANIKA - AIRPORT BRATISLAVA, a.s.
(BTs) súvisiaci s dodávkou pitnej vody, odvádzaním

odpadovej vody a dodávkou úžitkovej vody platnom od
01.o1.2013

a d'alších zmenách súvisiacich s dodávkou pitnej vody,
odvádzaním odpadových vôd a dodávkou úžitkovej vody

Schválil oto Šinkovic
člen predstavenstva a výkonný riaditeľ pre financie



DoDÁVATEĽ

LETlsKo M.R.ŠTEFÁľĺlrł _ AtRPoRT BRATISLAVA, a.s. (BTS)

týmto oznamuie. že s účinnostbu od 01. 01.20'14

1. zrušuje Genník prevádzkovateľa Letisko M. R. Štefániła - Airpoľt Bratislava, a. s. (BTS)
platný od 0ĺ. 01. 2013, ktoný týmto dňom stráca účinnost';

2. uplatňuje za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody cenu stanovenú pre
subdodávateľa _ Bratislavskú vodárenskú spoloěnost'a.s. _ Rozhodnutím Uradu pre
reguláciu siet'ových odvetvĺ ěíslo 0091/2014N z22. novembra 2013:

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty.

a) výpočtu ooplatku za vvuŽívanie infraštruktúrv dodávateľa (vodovodnej siete
a kanalizačnej siete), tzv. administratívny poplatok, ktoý sa počnúc týmto dňom označuje ako
infraŠtruktúrny poplatok za udrŽiavanie vodovodnej siete a kanalizačnej siete dodávatel'a
(vrátane meradiel);

b) určenia cenv za dodávku úŽitkovei vodv

Voci odberatel'om, ktorí majú s dodávateľom platne uzatvorenú zmluvu o dodávke pitnej vody,
odvádzaní odpadových vôd alebo dodávke úŽitkovej vody, budú zmeny, týkajúce sa infraštruktúrneho
poplatku a ceny za dodávku úŽĺtkovejvody, uplatnené aŽ po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve,
ktorý bude predloŽený odberatel'ovi zo strany dodávatel'a za účelom zaplacovania vyšŠie uvedených
zmien do prísluŠnej zmluvy. Do nadobudnutĺa účinnosti dodatku bude dodávateľ fakturovať
odberateľovi cenu za dodávku úŽitkovej vody a manĺpulačný poplatok v zmysle prísluŠnej platnej
zmluvy uzatvorenej medzi dodávatel'om a odberateľom.

Dňa 31 . 12.2013

Msc. oto Šinkovic
člen predstavenstva a výkonný riaditel'pre financie

I

Služba Merná
iednotka

Cena bez
DPH

Por.
číslo

1 Dodávka pitnei vodv vereinÝm vodovodom m3 0,9359
EUR

m3 o,9216
EUR

2 odvedenie a čistenie odoadovei vodv vereinou
kanalizáciou

v zastúpení lng. Andrea Andonovová


