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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. 30 ods. 2 písm. a) bod i) TAR NC – Informácie týkajúce sa vysvetlenia rozdielu 

medzi úrovňou prepravných taríf za rovnaký druh prepravnej služby v aktuálnom 

tarifnom období a tarifnom období, za ktoré sa uverejňujú informácie 

 

V súlade s článkom 30 ods. 2 písm. a) bodom i) TAR NC majú byť uverejnené nasledovné 

informácie:  

 

„vysvetlenie rozdielu medzi úrovňou prepravných taríf za rovnaký druh prepravnej služby v 

aktuálnom tarifnom období a tarifnom období, za ktoré sa uverejňujú informácie“ 

 

Prevádzkovateľ prepravnej siete eustream, a.s. podľa čl. 30 ods. 2 písm. a) bod i) TAR NC 

zverejňuje rozdiel medzi úrovňou prepravných taríf za rovnaký druh prepravnej služby v 

aktuálnom tarifnom období (rok 2021) a tarifnom období, za ktoré sa zverejňujú informácie. 

 

 

 
Vstup 

Tarifná úroveň (rok 
2021) 

[€/(MWh/deň)/rok] 

Finálne referenčné ceny 
(rok 2022) (po 

sekundárnej úprave) 
[€/(MWh/deň)/rok] 

rozdiel 

 
Lanžhot 108,06 119,8 11,74 

Baumgarten 108,06 119,8 11,74 

Veľké Zlievce 111,29 119,8 8,51 

Výrava N/A 119,8 N/A 

 Výstup 

Tarifná úroveň (rok 
2021) 

[€/(MWh/deň)/rok] 

Finálne referenčné ceny 
(rok 2022) (po 

sekundárnej úprave) 
[€/(MWh/deň)/rok] 

 
rozdiel 

 

   

Lanžhot 167,88 166,7 -1,18 

Baumgarten 190,92 166,7 -24,22 

Veľké Zlievce 190,92 166,7 -24,22 

Výrava N/A 166,7 N/A 

 

Pozn.: Nakoľko finálne vyvolávacie ceny pre iné ako Prepojovacie body EÚ1 nie sú predmetom metodiky 

podľa TAR NC, porovnanie obsahuje iba informácie pre Prepojovacie body EÚ.  

  

                                                
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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Tarifná úroveň pre Prepojovacie body EÚ pre rok 2021 bola stanovená cenovým rozhodnutím 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na roky 2017 - 20212 (ďalej len „cenové rozhodnutie na 

roky 2017 – 2021“). Ceny na kalendárny rok 2021 boli vypočítané v zmysle bodu 3. podbodu 

3.9 časti B daného cenového rozhodnutia, podľa ktorého ceny na nasledujúce kalendárne roky 

daného regulačného obdobia (t. j. pre roky 2018 - 2021) sa eskalujú v zmysle daného 

cenového rozhodnutia. Na porovnanie bola použitá najpoužívanejšiu tarifa Ten/ex1 s objednanou 

kapacitou do 18 200 MWh/d vrátane.  

Pre tarifné obdobie začínajúce 1. januára 2022 sú finálne referenčné ceny pre Prepojovacie 

body EÚ stanovené cenovým rozhodnutím Úradu  pre reguláciu sieťových odvetví 

č.  0040/2019/P zo dňa 29. mája 2019. Celé znenia predmetných cenových rozhodnutí Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví na roky 2017 - 2022 sú 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) 

https://www.urso.gov.sk/926-sk/cenove-rozhodnutia-2017-2022/ 

https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agenda.nsf/0/4BA72BEF1317C270C1258409002B0E9E/$F

ILE/0040_2019_P_eustream.pdf 

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

 

 

 

 

                                                
2 Cenovým rozhodnutím na roky 2017 - 2021 sa rozumie cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  

č. 0021/2017/P zo dňa 31. októbra 2016 a jeho opravy v znení listu Úradu  pre  reguláciu sieťových odvetví  
č.  44250/2016/BA zo dňa 05. decembra 2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2017/P zo  dňa  17.  augusta  2017, 
v  znení rozhodnutia č. 0078/2021/P zo  dňa  06.  apríla 2021 a v  znení  rozhodnutia č. 0079/2021/P zo dňa 02. 
júla 2021. 

https://www.urso.gov.sk/926-sk/cenove-rozhodnutia-2017-2022/
https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agenda.nsf/0/4BA72BEF1317C270C1258409002B0E9E/$FILE/0040_2019_P_eustream.pdf
https://data.urso.gov.sk/CISRES/Agenda.nsf/0/4BA72BEF1317C270C1258409002B0E9E/$FILE/0040_2019_P_eustream.pdf
https://www.eustream.sk/sk/produkty-sluzby/na-stiahnutie/

