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Vyhodnotenie plnenia Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. za obdobie rokov 2017 - 2026 

 

Podľa § 10 písm. c) druhého bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov úrad sleduje 

vykonávanie desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete.  
 

Úradu, odboru vecnej regulácie bola doručená od prevádzkovateľa prepravnej siete, spoločnosti eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 

(ďalej len „spoločnosť eustream, a.s.“) Správa o plnení desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete za obdobie rokov 2017 - 2026 

(ďalej len „Správa“).  

 

Správa spolu s Desaťročným plánom rozvoja prepravnej siete na obdobie rokov 2018 - 2027 bola predložená spoločnosťou eustream, a.s.  

podľa § 49 ods. 7 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Spoločnosť eustream, a.s. v Správe informovala úrad o plnení Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete vypracovaného na obdobie rokov 2017 - 2026. 

 

 

Názov projektu 

 

Harmonogram 

projektu 

 

Práce vykonané v priebehu roku 2017 

 

Predpokladaný stav projektu 

k 30.11.2017 

Poľsko – slovenské 

prepojenie 

 

 

2011 - 2021 

 

Spracovaná dokumentácia prikladaná k žiadosti  

o vydanie územného rozhodnutia. 

 

Finálna trasa plynovodu zapracovaná do zmien 

a doplnkov Územných plánov Vyšších územných 

celkov Košice a Prešov. 

 

Vydané a nadobudnutie právoplatnosti územného 

rozhodnutia. 

  

Sfinalizoval sa inžiniersko - geologický prieskum  

s vypracovaním Záverečnej správy z inžiniersko 

- geologického prieskumu. 

V projekte sa naďalej pokračuje 

vykonávaním inžinierskych činností 

s cieľom získať stavebné povolenie pre 

projekt a zároveň pokračujú činnosti 

spojené s majetkovo - právnym 

vysporiadaním pozemkov. 

 

Pokračujú tendre na výber zhotoviteľov 

prác a dodávky hlavných materiálov. 

 

Očakáva sa vydanie finálneho investičného 

rozhodnutia a podpis grantovej dohody 

s agentúrou INEA. 
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Vykonávali sa činnosti spojené s majetkovo  

- právnym vysporiadaním pozemkov pre trvalé 

zábery. 

 

Boli spracované znalecké posudky pre Účely 

vyňatia a výrubu lesných pozemkov ako aj 

Inventarizácia a stav mimolesných drevín 

nachádzajúcich sa v trase plynovodu. 

 

Boli začaté tendre na zhotoviteľov prác 

a dodávky hlavných materiálov. 

 

Bol vykonaný tender s následnou realizáciou 

povrchového archeologického prieskumu pred 

výstavbou v trase PL - SK prepojenia s následným 

spracovaním Predbežnej správy  

z povrchového archeologického prieskumu. 

 

Bol vykonaný tender s následnou realizáciou 

Monitoringu bioty pred výstavbou PL - SK 

prepojenia s následnou Finálnou správou 

z monitoringu bioty pred výstavbou.  

 

Rozpis investície: 

- -  Projektová príprava, 

- -  Základný inžiniering, 

- -  Manažment investora, 

- -  Realizácia. 

Navýšenie pevnej 

prepravnej kapacity  

vo vstupnom bode 

Lanžhot 

 

 

2015 - 2020 V rámci projektu sa realizovali činnosti spojené 

s prípravou zmluvy o dodávke modifikovaných 

TuS a inžinieringu s následným uzatvorením 

(podpísaním) uvedených zmlúv. 

  

Boli začaté tendre na  stavebnú a technologickú 

časť projektu),  na elektro a riadiace systémy, 

na dodávku potrubných materiálov a armatúr. 

Na uvedenom projekte pokračuje výkon 

inžinierskych činností, výber zhotoviteľov  

a zároveň pokračujú činnosti spojené  

s majetkovo - právnym vysporiadaním 

pozemkov. 

 

Rozpis investície: 

- -  Projektová príprava, 

- -  Základný inžiniering, 
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Vykonávali sa činnosti spojené s majetkovo 

 - právnym vysporiadaním pozemkov. 

 

Vydané  Rozhodnutie o umiestnení stavby. 

 

Bola spracovaná dokumentácia pre stavebné 

povolenie a  povolenie integrovanej prevencie 

a kontroly znečisťovania, tzv. IPKZ. 

 

V 10/2017 bolo vydané Oznámenie o začatí 

stavebného konania. 

 

- -  Manažment investora, 

- -  Realizácia. 

Navýšenie reverzného 

toku zemného plynu  

v smere na Ukrajinu 

 

2015 - 2020 Vykonávali sa práce spojené s realizačnou 

projektovou dokumentáciou vrátane súvisiacich 

činností. Pre časť projektu súvisiacu s napojením 

na KS01 bolo vydané stavebné povolenie. 

Realizácia projektu je pozastavená. 

 

-  

Zlepšenie dostupnosti 

kľúčovej technológie 

 

2017 - 2026 K termínu 30.11. bola ukončená realizácia troch 

projektov.  

 

 

Ďalšie projekty sú vo fáze rozpracovania  

a predpoklad ukončenia je po roku 2017. 

 

 

Zvýšenie integrity 

plynovodov 

2017 - 2026 K termínu 30.11. bola ukončená realizácia 

jedného projektu. 

 

 

Ďalšie projekty sú vo fáze rozpracovania  

a predpoklad ukončenia je po roku 2017. 

 

 

Generálne opravy 

kompresorovej 

technológie 

 

2017 - 2026 V mesiacoch 02-05/2017 bola vykonávaná 

stredná oprava plynového generátora  

v opravárenskom závode u vybraného dodávateľa  

a spätná montáž plynového generátora na KS01 

vrátane vykonania potrebných testov. 

 

 

Projekt strednej opravy plynového 

generátora je ukončený. 
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ReNet – Redizajn 

kompresorových staníc 

2017 - 2026 K termínu 30.11. nebola ukončená realizácia ani 

jedného projektu. 

Projekty sú vo fáze rozpracovania 

a predpoklad ukončenia je po roku 2017. 

 

 

Zvýšenie flexibility 

prepravnej siete 

2017 - 2026 K termínu 30.11. bola ukončená realizácia dvoch 

projektov. 

 

 

Ďalšie projekty sú vo fáze rozpracovania  

a predpoklad ukončenia je po roku 2017. 

 

 

Plynovod Eastring 

(Štúdia realizovateľnosti) 

 

2016  - 2018 Bol vybraný zhotoviteľ pre vypracovanie štúdie 

realizovateľnosti, následne bol začatý proces 

vypracovania štúdie realizovateľnosti. 

V súčasnosti v rámci projektu pokračujú 

činnosti spojené s vypracovaním štúdie 

realizovateľnosti. 

 

 

 

Zoznam použitých skratiek: 

 

INEA – Agentúra zastupujúca eur. komisiu pre projekty spoločného záujmu, 

IPKZ –  Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, 

KS01 –  Kompresorová stanica č.1 Veľké Kapušany, 

TuS    – Turbosústrojenstvo. 

 

 

 

 

Spracoval: Odbor vecnej regulácie 

Bratislava, dňa 05. 06. 2018 


