
  

 

Názov projektu:  "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského  
priechodu Havran“ 

 
Miesto realizácie projektu:    Cesta II/499 začína na hraničnom priechode Vrbovce-

Javorník do Českej republiky a končí v Topoľčanoch na ceste 
I/64. Prechádza cez Trnavský a Nitriansky kraj. 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
 

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44 

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: 12/2016 – 10/2021 (aktivity projektu – projektová dokumentácia 
a geodetické zameranie, stavba, stavebný dozor, podporné aktivity) 

Rozpočet projektu:    celková výška oprávnených výdavkov:    2 274 548,38 €       
  z toho spolufinancovanie z EFRR:     1 933 366,12 €  (85%) 
                spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:       227 454,84 € (10%) 

spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK:  113 727,42 €  (5%) 
 

Opis projektu:  Cesta II/499 začína na hraničnom priechode Vrbovce-Javorník do Českej 
republiky a končí v Topoľčanoch na ceste I/64. Prechádza cez Trnavský a Nitriansky kraj. Jej 
dĺžka je 82,202 km. Z hľadiska dopravného významu cestnej siete SR sa jedná o dôležitý 
cestovný ťah, ktorý je v riešenom úseku hlavnou spojnicou medzi okresmi Piešťany a 
Topoľčany, Trnavským a Nitrianskym krajom a umožňuje napojenie na cestu I/61 v 
Piešťanoch a v ďalšom pokračovaní na diaľnicu D1. 
  
Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku od intravilánu obce 
Banka križovatky ciest II/449 a II/507 (Topoľčianska - Bananská ul.) po horský priechod 
Havran. Rekonštrukciou a modernizáciou sa zvýšia parametre cestnej komunikácie 
(zvýšením únosnosti vozovky, zvýši sa bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky 
vrátane nemotorovej dopravy (bezpečnostnými prvkami dopravnej infraštruktúry) a 
odvodnenia. Modernizovaný úsek cesty v SO 101 má dĺžku 4,3716 km.  
Stavba rieši rekonštrukciu a modernizáciu cesty II/499 v km 71,264  - 76,028, t. j. na úseku 
od intravilánu obce Banka po horský priechod Havran. Modernizovaný úsek má dĺžku 4,3716 
km. Stavba sa člení na 12 stavebných objektov. 
  
Rekonštrukciou a modernizáciou cesty II/499 dosiahneme zlepšenie jestvujúceho stavebno-
technického stavu cesty, prispejeme k zníženiu nehodovosti, energetickej náročnosti dopravy 
a negatívnych dopadov na životné prostredie. 

Výrazne sa zlepší možnosť prístupu za občianskou vybavenosťou a k verejným dopravným 
službám.  
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