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Plynovodné prepojenie
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ZÚČASTNENÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY
Slovensko, Maďarsko

REALIZÁTOR(I) PROJEKTU
Eustream a. s.
http://www.eustream.sk

Magyar GázTranzit Ltd.1

http://www.mvm.hu/hu/mvm-
csoport/mgt/Lapok/default.aspx

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Dĺžka: 115 km (94 km v Maďarsku, 
21 km na Slovensku)
Kapacita: 5 bcm/rok

ROZPOČET
Celkové náklady na projekt:  
192 mil. EUR
Celkové náklady na aktivity EEPO: 
62,8 mil. EUR, z toho:
  Realizátor(i): 32,8 mil. EUR
  Podpora z EEPO:30 mil. EUR 

(miera financovania 47,7 %)

HARMONOGRAM AKTIVÍT EEPO2

Začiatok projektu: Marec 2010
Koniec projektu: Január 2015

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Európska komisia, GR ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky
http://www.economy.gov.sk/home/

Ministerstvo národného rozvoja 
Maďarskej republiky
http://www.kormany.hu/en/ministry-
of-national-development

Aktualizované: v októbri 2013

1.  Bola predložená žiadosť o zmenu príjemcu
2.  Aktivity spolufinancované z EEPO

CIELE
Cieľom projektu je vybudovať nové dvojsmerné vysokotlakové plynovodné prepojenie medzi 
slovenskou obcou Veľké Zlievce a maďarskou obcou Vecsés, ktoré bude zároveň prechádzať 
cez obce Gödöllö (HU) a Balassagyarmat (HU).

DOSAH PROJEKTU
Tento projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti dodávok plynu najmä v Maďarsku a na 
Slovensku, a takisto aj v širšom regióne. Umožní solidaritu v súvislosti s cezhraničnými 
opatreniami v prípade plynovej krízy a prispeje k diverzifikácii zdrojov dodávok zemného 
plynu (cez LNG terminál Krk v Chorvátsku, plynovod Maďarsko – Chorvátsko a plynovod 
Nabucco). Tento projekt je takisto kľúčovým prepojením v realizácii Energetického koridoru 
sever – juh v strednej a východnej Európe.

AKTIVITY (SPOLUFINANCOVANÉ Z EEPO) V SKRATKE
EEPO podporuje obstarávanie a dodávky materiálu vrátane materiálu na plynovod a ďalších 
zariadení potrebných pri výstavbe projektu tak v Maďarsku, ako aj na Slovensku.

SITUÁCIA V OKTÓBRI 2013

V apríli 2012 prevzala projekt na maďarskej strane novo vytvorená projektová spoločnosť, 
čo spôsobilo určité omeškanie v harmonograme realizácie. Projekt v súčasnosti pokračuje 
dobre v Maďarsku aj na Slovensku a v marci 2013 sa začalo s výstavbou. 

Tento projekt bude v prevádzke od začiatku roku 2015.
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