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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 ii) TAR NC – Informácie týkajúce sa vysvetlenia 

odhadovaného rozdielu medzi úrovňou prepravných taríf za rovnaký druh 

prepravnej služby v tarifnom období, za ktoré sa uverejňujú informácie, a v 

každom tarifnom období zvyšku regulačného obdobia 

 

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

informácie:  

 

„odhadovaného rozdielu medzi úrovňou prepravných taríf za rovnaký druh prepravnej služby 

v tarifnom období, za ktoré sa uverejňujú informácie, a v každom tarifnom období zvyšku 

regulačného obdobia“ 
  

 
Vstup 

Aktuálna tarifná 
úroveň  

(rok 2022) 
[€/(MWh/deň)/rok] 

Tarifná úroveň  
(rok 2023)  

[€/(MWh/deň)/rok] 

Rozdiel 

 
Lanžhot 119,8 123,27 3,47 

Baumgarten 119,8 123,27 3,47 

Veľké Zlievce 119,8 123,27 3,47 

Výrava* 119,8 123,27 3,47 

 Výstup 

Tarifná úroveň 
 (rok 2022) 

[€/(MWh/deň)/rok] 

Tarifná úroveň  
(rok 2023)  

[€/(MWh/deň)/rok] 

 
Rozdiel 

 

   

Lanžhot 166,7 171,53 4,83 

Baumgarten 166,7 171,53 4,83 

Veľké Zlievce 166,7 171,53 4,83 

Výrava* 166,7                  171,53 4,83 

   * Uplatňuje sa odo dňa spustenia komerčnej prevádzky poľsko-slovenského plynárenského prepojenia.1 

Pozn.: Porovnanie obsahuje iba informácie pre Prepojovacie body EÚ2. Vyvolávacie ceny pre iné body ako 

Prepojovacie Body EÚ síce vychádzajú z referenčných cien stanovených cenovým rozhodnutím Úradu  pre 

reguláciu sieťových odvetví č.  0040/2019/P zo dňa 29. mája 2019, ale ich finálne stanovenie je založené na odlišnej 

metodike, vychádzajúcej z národnej legislatívy, z tohto dôvodu nie sú súčasťou porovnania.  

Tarify pre Prepojovacie body EÚ boli pre kalendárny rok 2022 stanovené cenovým 

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

(bod 4). Podľa bodu  11.1. predmetného cenového rozhodnutia Úrad pre reguláciu sieťových 

                                                
1 https://www.eustream.sk/sk/o-nas/media/spravy/nova-web-stranka.html 
2 Vstupné/výstupné body Lanžhot, Baumgarten, Veľké Zlievce a Výrava 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“). 

https://www.eustream.sk/sk/o-nas/media/spravy/nova-web-stranka.html
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odvetví určil, že v ďalších kalendárnych rokoch budú finálne referenčné ceny po aplikácii 

benchmarkingu 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)“ platný v kalendárnom roku (t-2). Tarify pre Prepojovacie 

body EÚ pre kalendárny rok 2023 boli eskalované o 2,9% (z taríf 2022) podľa bodu 11.1. 

predmetného cenového rozhodnutia. Tarify pre ďalšie kalendárne roky nie je možné 

s určitosťou predpovedať vzhľadom k tomu, že posledný dostupný údaj indexu 𝐼𝑅(𝑡−2) je pre rok 

2021, ako aj vzhľadom k súčasnej neistej, nepredvídateľnej a rýchlo sa meniacej situácii na 

európskych trhoch. 

 

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 >> Na stiahnutie 

>> Ceny a tarify >> Cenové rozhodnutie“ (viď nasledujúce linky): 

https://www.urso.gov.sk/cenove-rozhodnutia-2017-2023/ 

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

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

 

https://www.urso.gov.sk/cenove-rozhodnutia-2017-2023/
https://www.urso.gov.sk/00402019p/
https://www.eustream.sk/sk/produkty-sluzby/na-stiahnutie/

