
  

 

Názov projektu:  "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah“ 

 
Miesto realizácie projektu: okres Dunajská Streda, obec Lehnice 

Cesta II/572 v riešenom úseku predstavuje spojnicu medzi 
cestou II/503 a obcou Lehnice, pričom ďalej pokračuje až po 
cestu II 507 v Dunajskej Strede. Predmetný úsek cesty II/572 
sa začína v km 25,956 na začiatku časti obce Sása a končí      
v km 28,400 za obcou Lehnice. V obci Lehnice sa križuje 
cesta II/572 priesečnou križovatkou s cestou III/1382 vedúcou 

z obce Blatná na Ostrove do obce Vojtechovce.  

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 

Špecifický cieľ: 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám  
I.triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného 
systému 

 

Trvanie projektu: 06/2017 – 11/2022 (vypracovanie projektovej dokumentácie,  
odborný autorský dohľad, audit bezpečnosti, stavebné práce, 
stavebný dozor, publicita projektu) 

Rozpočet projektu:    celková výška oprávnených výdavkov: 2 286 215,62 €  
  - spolufinancovanie z EFRR (85%): 1 943 283,28 € 
  - spolufinancovanie zo ŠR (10%):                 228 621,56 €  
  - spolufinancovanie TTSK (5%):     114 310,78 €   

 

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/572 v k. ú. Lehnice, ktorá tvorí 
hlavné dopravné spojenie  s cestou I/61 a s cestou I/63 napájajúce sa na hlavnú 
a súhrnnú sieť TEN-T. Predmetom projektu je úsek cesty v extraviláne a v intraviláne 
obce Lehnice v staničení ckm 25,956 – 28,400, v celkovej dĺžke 2,444 km, ktorý je           
v havarijnom stavebnotechnickom stave. 
  

Rekonštrukcia a modernizácia stavebno-technického stavu cesty prispeje k zníženiu 
nehodovosti, energetickej náročnosti dopravy a negatívnych dopadov na životné 
prostredie (hluk, exhaláty, vibrácie).  Zlepšia sa aj podmienky pre verejnú osobnú 
dopravu. Modernizácia bude zameraná na inštaláciu moderných prvkov pasívnej 
bezpečnosti (merače rýchlosti, teploty, tlmiče nárazov, dopravné gombíky a pod.). 
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