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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. 1 písm. c) bod iii) TAR NC – Informácie týkajúce sa referenčných a 

iných cien uplatňovaných na iných bodoch než tých, ktoré sú uvedené v článku 

29 TAR NC 

 

V súlade s článkom 30 ods. 1 písm. c) bodom iii) TAR NC majú byť uverejnené nasledovné 

informácie:  

 

„referenčné a iné ceny uplatňované na iných bodoch než tých, ktoré sú uvedené 

v  článku  29  TAR NC“ 

 

Pre obdobie začínajúce 1. januára 2023 je v súvislosti s informáciami podľa čl.  30 ods. 1 

písm.  c) bod iii) TAR NC smerodajné cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu  sieťových 

odvetví č.  0040/2019/P zo dňa 29. mája 2019. V zmysle tohto cenového rozhodnutia 

Úrad  pre  reguláciu sieťových odvetví stanovil orientačné referenčné ceny a na ich základe 

finálne referenčné ceny po aplikácii benchmarkingu pre všetky vstupné/výstupné body 

prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. (bod 4). Zároveň však konštatoval, 

že  podľa  čl.  2  ods. 1 TAR NC finálne referenčné ceny nebudú vyvolávacím cenami pre 

produkty ročnej štandardnej kapacity pre vstupno/výstupný domáci bod, pre  vstupno/výstupný 

bod Veľké Kapušany a pre vstupno/výstupný bod Budince, pretože Úrad pre reguláciu 

sieťových odvetví nerozhodol o uplatňovaní 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 

nariadenia  (EÚ)  č.  984/2013 na tieto vstupno/výstupné body. Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví zároveň stanovil, že vyvolávacie ceny pre vstupno/výstupné body Veľké Kapušany, 

Budince a domáci bod budú stanovené na základe finálnych referenčných cien a príslušnej 

legislatívy Slovenskej republiky. 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené, pre obdobie 1. januára 2022 až 31. decembra 2022 boli 

ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu vrátane vyvolávacích cien, ako aj 

podmienky ich uplatnenia pre vstupno/výstupné body Veľké Kapušany, Budince a domáci bod, 

stanovené cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0068/2022/P 

zo  dňa 28. decembra 2021.  

 

Pre obdobie od 1. januára 2023 sú ceny za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu 

vrátane vyvolávacích cien, ako aj podmienky ich uplatnenia pre vstupno/výstupné body Veľké 

Kapušany, Budince a domáci bod, stanovené cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 0031/2023/P zo  dňa  13.  februára 2023. 

 

Vyššie uvedené cenové rozhodnutia sú prístupné na webovom sídle Úradu pre reguláciu 

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

prevádzkovateľa prepravnej siete eustream, a.s. v časti „Produkty a služby >> Na stiahnutie 

>> Ceny a tarify >> Cenové rozhodnutie“ (viď nasledujúce linky): 
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https://www.urso.gov.sk/cenove-rozhodnutia-2017-2023/ 

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

https://www.urso.gov.sk/00682022p/ 

https://www.eustream.sk/files/archiv/EUS_price_decesion_SK_2023_0031_230101.pdf 

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