
 

 

Názov projektu:  Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta  

                              v Piešťanoch – I. etapa 
 
Miesto realizácie projektu:    Piešťany a Banka, okres Piešťany 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

 

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11 

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Investičná priorita: 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych 
a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych 

uzlov 

Špecifický cieľ: 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy 

s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému 

Trvanie projektu: 03/2017 – 12/2019 (aktivity projektu – projektová dokumentácia 

a geodetické zameranie, stavba, stavebný dozor, podporné aktivity) 

Rozpočet projektu:     celková výška oprávnených výdavkov:   2 052 003,63 €       
  z toho spolufinancovanie z EFRR:    1 744 203,09 €  (85%) 
                spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:             205 200,36 € (10%) 

spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK:        102 600,18 €  (5%) 
Opis projektu: 

 
Most (ev. č. 499-044) sa nachádza na ceste č. II/499, ktorá sa priamo napája na 
TEN-T koridor, reprezentovaný diaľnicou D1 (priama konektivita). Cesta č. II/499 
zabezpečuje jediné dopravné napojenie okresov Topoľčany a Piešťany. Most slúži 
ako príjazd do kúpeľného ostrova mesta Piešťany a dopravne napája priemyselné 
zóny v okolí mesta.  
Dôvodom rekonštrukcie spodnej stavby mosta sú poruchy na jeho spodnej časti. 
Rekonštrukcia bude pozostávať z komplexnej sanácie spodnej časti mosta a časti 
nosnej konštrukcie, čím sa obnoví jeho stavebno-technický stav. Súčasťou 
rekonštrukcie mosta bude aj modernizácia úseku cesty II/499 Banka, km 70,433-
71,275. Komunikácia je značne poškodená, nemá priečny ani pozdĺžny sklon, nemá 
zabezpečené odvodnenie a nemá ani bezpečnostné prvky.  
Z vyššie uvedených dôvodov je nutná rekonštrukcia a modernizácia tohto úseku 
cesty II/499 a spodnej časti mosta.  
Projekt „Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinského mosta v 
Piešťanoch – I. etapa“ zlepší stavebno-technický stav cestnej komunikácie s 
dopadom na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, skvalitní 
dostupnosť územia na nadradenú cestnú sieť - diaľnicu D1, ako aj do okresného 
mesta Piešťany. Projekt má výrazný dopad na širšie územie a prepojenie centier 
osídlenia v rámci Trnavského a Nitrianskeho kraja, okresných miest Piešťany a 
Topoľčany. 
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