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Vyhodnotenie plnenia Desaťročného plánu rozvoja prepravnej siete spoločnosti eustream, a.s. za obdobie rokov 2018 - 2027 

 

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 2018 - 2027 

(ďalej len „Správa“).  

 

Správa spolu s Desaťročným plánom rozvoja prepravnej siete na obdobie rokov 2019 - 2028 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 2018 - 2027. 

 

 

Názov projektu 

 

Harmonogram 

projektu 

 

Práce vykonané v priebehu roku 2018 

 

Predpokladaný stav 

projektu k 30.11.2018 

Poľsko - slovenské 

prepojenie 

 

 

2011 - 2021 

 

V prvej polovici roka 2018 boli vykonávané práce na vyhotovení 

projektových dokumentácií pre stavebné povolenie k častiam  

LČ a KS. 

 

Pre uvedený projekt bola v apríli 2018 podpísaná spoločnosťou 

Eustream a poľskou spoločnosťou GAZ-SYSTEM S.A. 

prepojovacia dohoda o realizácii Poľsko - slovenského prepojenia 

plynárenských sietí, na základe ktorej obaja prevádzkovatelia 

prepravnej siete zemného plynu prijali pozitívne finálne investičné 

rozhodnutie, čím projekt prešiel z inžinieringu do realizačnej fázy. 

 

V júli 2018 bolo vydané stavebné povolenie pre výstavbu líniovej 

časti a IPKZ pre kompresorovú stanicu.  

 

V projekte sa pokračuje 

na realizácii diela.  
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V druhej polovici roka 2018 boli začaté práce na realizácii diela 

jednotlivými zhotoviteľmi. 

Navýšenie pevnej 

prepravnej 

kapacity vo 

vstupnom bode 

Lanžhot 

 

2015 - 2020 Vo februári 2018 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie pre 

projekt. IPKZ bolo vydané v marci 2018 a nadobudlo právoplatnosť 

v apríli 2018. 

 

Uvedený projekt po získaní pozitívneho finálneho investičné 

rozhodnutia vedením spoločnosti Eustream prešiel v roku 2018 do 

realizačnej fázy. 

 

Na projekte v súčasnosti prebieha realizačná fáza (stavebné 

a montážne práce). 

V projekte sa pokračuje 

na realizácii diela. 

Navýšenie 

reverzného toku 

zemného plynu  

v smere na 

Ukrajinu 

 

2015 - 2020 Projekt bol pozastavený. Do konca roka 2018 sa 

neočakávajú ďalšie 

činnosti na projekte. 

Navýšenie pevnej 

prepravnej 

kapacity na 

prepojovacom 

bode Veľké Zlievce 

2022 Na uvedenom projekte boli v priebehu roku 2018 vykonávané 

interné analýzy. 

Do konca roka 2018 sa 

neočakáva výkon 

činností na projekte. 

Zvýšenie 

technickej kapacity 

prepravnej siete 

v smere východ - 

západ 

2026 Na uvedenom projekte neboli v priebehu roku 2018 vykonávané 

žiadne činnosti. Realizácia projektu je podmienená finálnym 

riešením a realizáciou projektu „Eastring“. 

Do konca roka 2018 sa 

neočakáva výkon 

činností na projekte. 
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Modifikácia 

turbosústrojenstva 

Nuovo Pignone 

23MW na DLE 1.5 

2023 Na uvedenom projekte neboli v priebehu roku 2018 vykonávané 

žiadne činnosti. 

Do konca roka 2018 sa 

neočakáva výkon 

činností na projekte. 

Zlepšenie 

dostupnosti 

kľúčovej 

technológie 

 

2018 - 2027 K termínu 30.11.2018 bola ukončená realizácia štyroch projektov.  Ďalšie projekty sú vo 

fáze rozpracovania a 

predpoklad ukončenia je 

po roku 2018. 

Zvýšenie integrity 

plynovodov 

2018 - 2027 K termínu 30.11.2018  bola ukončená realizácia dvoch projektov. Ďalšie projekty sú vo 

fáze rozpracovania a 

predpoklad ukončenia je 

po roku 2018. 

Generálne opravy 

kompresorovej 

technológie 

 

2018 - 2027 Na uvedenom projekte neboli v priebehu roku 2018 vykonávané 

žiadne činnosti. 

Do konca roka 2018 sa 

neočakáva výkon 

činností na projekte. 

ReNet - Redizajn 

kompresorových 

staníc 

2018 - 2027 K termínu 30.11.2018 bola ukončená realizácia jedného projektu. Ďalšie projekty sú vo 

fáze rozpracovania a 

predpoklad ukončenia je 

po roku 2018. 

Zvýšenie flexibility 

prepravnej siete 

2018 - 2027 K termínu 30.11.2018 nebola ukončená realizácia ani jedného 

projektu. 

Projekty sú vo fáze 

rozpracovania a 

predpoklad ukončenia je 

po roku 2018. 

Plynovod Eastring 

(Štúdia 

realizovateľnosti) 

 

2016 - 2018 K termínu 14.09.2018 bola ukončená Štúdia realizovateľnosti. Do konca roka 2018 sa 

neočakávajú ďalšie 

činnosti na projekte.  
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Desaťročný plán rozvoja prepravnej siete je spolu s Európskym desaťročným plánom rozvoja siete a Regionálnymi investičnými plánmi 

neoddeliteľnou súčasťou strategického plánovania spoločnosti eustream, a.s.. 

 

Zoznam použitých skratiek: 

 
EERS -     elektro-energetika a riadiace systémy 

IPKZ  -     Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 

LČ      -     líniová časť 

KS      -     kompresorová stanica 

MW    -     mega watt 

DLE 1.5 -  Dry low emission system (nízkoemisný systém, verzia 1.5) 

 

 

 


