
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov projektu:   Rekonštrukcia ciest v okrese Dunajská Streda 

Operačný program:   Regionálny operačný program 

Prioritná os:   5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov  

Partneri projektu:   nie sú  

Trvanie projektu:  06/2009 – projektové a inžinierske práce 

        04/2011 - 05/2012 – rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest II. a III triedy  

Rozpočet projektu:    

Celkové náklady projektu (vrátane neoprávnených výdavkov): 2 249 522,75 € 

Zdroje financovania projektu: 

85% Európsky fond regionálneho rozvoja: 1 912 084,50 €  

10% štátny rozpočet SR: 224 951,12 €  

5% vlastné zdroje žiadateľa: 112 475,56 € 

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:     

Predmetné úseky ciest v okrese Dunajská Streda zabezpečujú dopravnú obslužnosť obcí, ktoré nie sú 

pólmi rastu, do obcí pólov rastu. Povrch ciest je v zlom stavebno-technickom stave. Na všetkých 

úsekoch ciest sa vyskytujú priečne, pozdĺžne a sieťové trhliny, výtlky a poklesy vozovky. Niektoré 

úseky ciest majú rozpadnutý, prípadne vyhladený povrch a poškodené krajnice. Na niektorých 

úsekoch sú nefunkčné priekopy, zvislé a vodorovné dopravné značenie je zastarané, niekde absentuje.  

Hlavné ciele projektu a cieľové skupiny:    
Rekonštrukcia, modernizácia a zlepšenie dopravno-technického stavu úsekov ciest II. a III. triedy so 

zreteľom na vytvorenie moderných a bezpečných komunikácií, zvýšenie bezpečnosti premávky 

a zlepšenia dostupnosti obyvateľstva do pólov rastu.   

Hlavné aktivity a výstupy projektu:  

V rámci projektu boli zrekonštruované nasledujúce úseky ciest: 

II/507 Veľké Dvorníky – Dunajská Streda (1,99 km) 

II/503 Šamorín – Kvetoslavov (3,5 km) 

III/06316 Blatná na Ostrove –  Lehnice (6,168 km) 

III/06329 Dunajská Streda – Ohrady (6,186 km) 

III/5065 Dunajská Streda – Jurová (7,691 km) 

III/5729 Blahová – Bellova Ves – Lehnice (10,137 km)  

Aktuálna situácia v realizácii projektu:    

Stavebné práce sú ukončené, momentálne prebieha administratívne a finančné ukončenie projektu. 

Vzhľadom k tomu, že v projekte nastali zmeny v rozsahu vykonaných stavebných prác, mení sa cena 

za dielo. Z tohto dôvodu je pripravený   na podpis Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.2011/FA/01/006 

a následne po podpise sa bude pripravovať Dodatok k Zmluve o NFP.  

Projektový manažér:   Ing. Ľubomír Astaloš, 033/55 59 541, astalos.lubomir@trnava-vuc.sk 
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