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Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje 

sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu  

(ďalej len „TAR NC“) 

 

Čl. 29 písm. a) TAR NC – Informácie pri produktoch štandardnej kapacity 

pre  pevnú kapacitu 

 

i) Vyvolávacie ceny platné aspoň do konca plynárenského roka, 

ktorý sa začína po každoročnej aukcii ročnej kapacity  

 

 
Vstup 

Finálne referenčné ceny (po sekundárnej 
úprave) 

[€/(MWh/deň)/rok]  
Lanžhot 119,8 

Baumgarten 119,8 

Veľké Zlievce 119,8 

Výrava 119,8 

 Výstup 

Finálne referenčné ceny (po sekundárnej 
úprave) 

[€/(MWh/deň)/rok] 

 

 

Lanžhot 166,7 

Baumgarten 166,7 

Veľké Zlievce 166,7 

Výrava 166,7 

 

Pre Prepojovacie body EÚ1 sú finálne referenčné ceny, ktoré budú zároveň vyvolávacími 

cenami pre produkty ročnej štandardnej kapacity pre tieto body, stanovené cenovým 

rozhodnutím Úradu  pre reguláciu sieťových odvetví č.  0040/2019/P zo dňa 29. mája 2019 

platným na obdobie začínajúce  01.  januára 2022. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil 

tieto finálne referenčné ceny po aplikácii benchmarkingu na rok 2022. Pre ďalšie kalendárne 

roky Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil, že finálne referenčné ceny po aplikácii 

benchmarkingu budú upravené indexom 𝐼𝑅(𝑡−2) – index inflácie v Európskej únii publikovaný 

úradom Eurostat, položka „HICP – annual average rate of change – European Union (ročná 

priemerná sadzba inflácie – Európska únia)“ platným v kalendárnom roku (t-2). 

Celé znenie predmetného cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

č.  0040/2019/P zo   dňa   29.  mája 2019 je prístupné na webovom sídle Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví v časti „Plynárenstvo >> Cenové rozhodnutia“ a na webovom sídle 

prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. v časti „Produkty a služby“ (viď nasledujúce 

linky): 

                                                           
1 Vstupné/výstupné body Lanžhot, Baumgarten, Veľké Zlievce a Výrava (po uvedení do prevádzky) sú 
prepojovacími bodmi podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový 
predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EÚ) č. 984/2013 (ďalej spoločne aj „Prepojovacie body EÚ“) 
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https://www.urso.gov.sk/926-sk/cenove-rozhodnutia-2017-2022/ 

https://www.urso.gov.sk/00402019p/ 

https://www.eustream.sk/sk/produkty-sluzby/na-stiahnutie/ 

https://www.urso.gov.sk/926-sk/cenove-rozhodnutia-2017-2022/
https://www.urso.gov.sk/00402019p/
https://www.eustream.sk/sk/produkty-sluzby/na-stiahnutie/

