
  

 

Názov projektu:  "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň – Siladice – Šulekovo, 
úsek 1.1. Sereď – Šúrovce“ 

 
Miesto realizácie projektu: Realizácia projektu je v okresoch Galanta a Trnava, 

v katastrálnom  území mesta Sereď a Trnava (Šúrovce). 

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
 

Kód výzvy:    IROP-PO1-SC122-2020-59 

Prioritná os:    1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Špecifický cieľ: 1.2.2. – Zlepšenie atraktivity a prepravnej kapacity  
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na 
celkovom počte prepravených osôb 

Realizácia projektu: 03/2022 – 07/2022 (aktivity projektu – budovanie nových 
cyklistických komunikácií a doplnková cyklistická 
infraštruktúra) 

Rozpočet projektu:    celková výška oprávnených výdavkov: 383 258,06 €  
  - spolufinancovanie z EFRR (85%): 325 769,35 €   
  - spolufinancovanie zo ŠR (10%):    38 325,81 €  
  - spolufinancovanie TTSK (5%):    19 162,90 €   

 

Opis projektu:   

Projekt Vážskej cyklomagistrály v časti Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1. 
Sereď – Šúrovce prechádza v katastrálmom území mesta Sereď a obce Šúrovce. 
Predmetná cyklistická trasa nadväzuje na predchádzajúce už vybudované 
asfaltobetónové úseky. Predmetný úsek dĺžky 1,69818 km začína od obce Horný 
Čepeň po výjazd do obce Šúrovce na parcele C-KN č. 1249/2 K.Ú. Valtov Šúr. Celá 
trasa je vedená po existujúcej ochrannej pravobrežnej hrádzi rieky Váh v okolí brehových 
topoľových porastov. 
V predmetnom projekte bude rekonštruované existujúce teleso stavby (hrádza) pričom v 
časti (staničení) 1,68000 km sa bude hrádza z dôvodu výstavby altánku spevňovať.  
V rámci cyklistického odpočívadla bude vybudovaný drevený vyrezávaný prístrešok 4x3 s 
hromozvodom,  jeden drevený cyklistický stojan dĺžky 5m,  štyri drevené lavičky a 1x 
informačná tabuľa. 
 
Cieľom projektu  

Cieľom projektu je vybudovanie úseku plnohodnotnej a bezpečnej cyklistickej 
trasy, ktorá spojí centrá osídlenia s priemyselnou zónou a bude alternatívou                   
k motorizovanej doprave. 
Predmetná cyklotrasa je pilierom systému regionálnej cyklodopravy, na ktorú nadviažu 
lokálne cyklotrasy najmä v meste Sereď s dôrazom na zatraktívnenie cyklistickej 
dopravy za prácou. 
Cyklotrasa vedie v pomerne veľkej vzdialenosti od chránených území, takže jej 
prevádzka nebude mať priamy ani nepriamy vplyv na životné prostredie. 
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