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Názov projektu:  "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie, ev. č. M2255, 

573-001" 
 
Miesto realizácie projektu:         Projekt sa bude realizovať v k.ú. Šoporňa v okrese Galanta. 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
 

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76 

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: 05/2017 – 09/2023 (aktivity projektu – vypracovanie PD, odborný autorský 
dohľad, stavebný dozor, stavebné práce a podporné aktivity) 

Rozpočet projektu:  celková výška oprávnených výdavkov:                 2 240 210,36 €       
                                       z toho spolufinancovanie z EFRR:            1 904 178,81 € (85%) 
            spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:             224 021,04 € (10%) 
                                    spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK:      112 010,52 €  (5%) 
 

Opis projektu:  

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavebno-technického stavu cesty II/573 v k. ú. Šoporňa od 
konca obce Šoporňa po most Jarčie v celkovej dĺžke 0,910 km a mosta cez potok Jarčie v celkovej dĺžke 
37,94 m. Komunikácia je navrhnutá v kategórii C7,5/70. Rekonštrukciou a modernizáciou týchto 
objektov vytvoríme bezpečnú a modernú cestu s mostom. Zároveň projekt prispeje k zníženiu počtu 
dopravných nehôd, k zvýšeniu ochrany zraniteľných účastníkov cestnej premávky a k zlepšeniu 
životných podmienok v okolí mosta. Zlepší sa kvalita a zjazdnosť cesty II. triedy a skvalitní sa 
protišmyková odolnosť asfaltov a inštalujú sa moderné prvky pasívnej bezpečnosti. Realizácia projektu 
výrazne prispeje k zníženiu nákladov na bežnú údržbu cesty. Okrem toho projekt prispieva k zlepšeniu 
podmienok a dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a k cestám I. triedy, s dôrazom na rozvoj 
multimodálneho systému dopravy a posilnenie regionálnej mobility. 

 
Aktivity projektu sú plánované v súlade s intervenčnou stratégiou IROP pre špecifický cieľ 1.1 - 
Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho 
dopravného systému 
  
Hlavné aktivity:  
Projekt sa realizuje v rámci 2 typov oprávnených aktivít: 
D) príprava projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie 
bezpečnostného auditu alebo inšpekcie – v rámci tohto typu aktivity realizujeme hlavnú aktivitu č. 
1 Vypracovanie projektovej dokumentácie a bezpečnostného auditu alebo inšpekcie 
B) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy – v rámci tohto typu aktivity realizujeme 2 
hlavné aktivity projektu č. 2 Rekonštrukcia a modernizácia cesty Šoporňa a hlavnú aktivitu č. 3 
Rekonštrukcia a modernizácia mosta Jarčie 
Okrem toho budeme realizovať aj podporné aktivity súvisiace s prípravou, riadením, monitorovaním 
projektu a zabezpečením verejného obstarávania. Taktiež zabezpečíme potrebné úkony súvisiace 
s informovaním a komunikáciou. 
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Realizácia projektu bude prebiehať na cestnom telese, ktoré je v zmysle delimitačného protokolu 
vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja v úseku 3,9 – 4,85 km v k.ú. Šoporňa. 

1. Hlavná aktivita „Vypracovanie projektovej dokumentácie a bezpečnostného auditu alebo 
inšpekcie“ 

Projektová dokumentácia na cestu bola vypracovaná v roku 2021 a na most ešte v roku 2017 a 
aktualizovaná v 9/2021. Okrem toho sme obstarávali aj vypracovanie bezpečnostného auditu. Zo záveru 
auditu vyplýva, že projekt spĺňa kritériá bezpečnosti a spoľahlivosti pozemných komunikácii podľa 
Vyhlášky č. 251/2001 Z.z. Projekt nemá alternatívne riešenie, vedenie trasy zostáva bez zmeny. 
Dotknutý úsek cesty, km 3,900 – 4,850  sa bude realizovať ako 2 samostatné stavby a to rekonštrukcia 
cesty a rekonštrukcia mosta. Tieto dve investície musia prebiehať súčasne z toho dôvodu, že je 
potrebné upraviť úroveň cesty smernom k novému mostnému objektu. 
 

2. Hlavná aktivita „Rekonštrukcia a modernizácia cesty Šoporňa“ 
 
Predmetom tejto stavby je úsek od konca obce Šoporňa 3,900 km – 4,810 po začiatok 
rekonštruovaného mosta. V úseku dĺžky cca 32 m od mosta budú odstránené všetky stmelené vrstvy 
terajšej vozovky a vybudovaná nová vozovka. V miestach kde vozovka dosahuje najväčšie deformácie 
sa doplnia podkladové vrstvy tak, že po okrajoch cesty sa dobuduje komplet nová vozovka v šírke cca 
do 1 m. Zemné práce sú charakterizované odkopmi krajníc, ktoré sú vyššie ako vozovka a bránia tak 
odvodneniu vozovky, ďalej úpravou svahov a výkopmi pre zriadenie-obnovenie priekop, výkopmi pre 
vsakovacie priekopy a priepustmi pod poľnými cestami (tam kde chýbajú priepusty). Ťažisko zemných 
prác spočíva v zabezpečení odvodnenia telesa cesty od okraja vozovky až po odvedenie zrážkových 
vôd mimo podkladných vrstiev vozovky. Konštrukcia krajníc bude pozostávať z materiálu získaného 
odfrézovaním asfaltovej vrstvy vozovky a predrvením materiálu, ktorý sa položí na krajnice. Takto 
upravené krajnice spevnia okraje cesty a budú mať dlhšiu životnosť ako trávnik. V prípade potreby 
umožnia cyklistom, chodcom, ale aj vozidlám vyhnutie sa z jazdných pruhov vozovky.  

  
Okrem toho sa doplnia a vymenia sa všetky dopravné značky. Spevnia sa základy stĺpikov zvislých 
značiek, alebo nové základy až pod úroveň premŕzania. Pred mostom Jarčie sa doplní značka Z12 
merač teploty na moste ako výstraha pred námrazou na moste. Pred vjazdom do obce Šoporňa (ZÚ) 
sa doplní merač rýchlosti so zobrazovaním okamžitej rýchlosti vozidiel v príchodzom smere. Merače 
budú so solárnym napájaním. Taktiež sa osadia nové smerové stĺpiky 50 m. Doplní sa značenie 
vodiacich prúžkov s akustickým signálom v šírke 0,25 m. Vyznačenie jazdných pruhov (pozdĺžnymi 
plnými a prerušovanými čiarami) vytvorí dostatočne prehľadné a jednoduché dopravné značenie, ktoré 
zvýši bezpečnosť cestnej premávky v úseku rekonštrukcie a modernizácie cesty II/573. 

  
Realizácia výstavby cesty bude prebiehať v 3 úsekoch maximálnej dĺžky 350 m a min. dĺžky 290 m, pre 
ktoré je navrhnuté dopravné značenie. Počas rekonštrukcie bude doprava obmedzená na jeden jazdný 
pruh min šírky 2,75 m. Riadenie premávky bude prebiehať cestnou svetelnou signalizáciou. Počas 
obmedzenia dopravy sa vykonajú kompletné úpravy ako zemné práce, odfrézovanie vozovky, zriadenie 
krajníc, odvodnenie priekop, položenie drenáže a vybudovanie vsakovacích šácht. 

  
3. Hlavná aktivita „Rekonštrukcia a modernizácia mosta Jarčie“ 

 
Pôvodný mostný objekt bude zbúraný a bude vybudovaný nový mostný objekt. Úprava mosta začne 69 
m pred začiatkom mosta smerom k Šoporni a 3 m za koncom mosta smerom na Dlhú nad Váhom. 
Celková dĺžka nového mosta bude 37,94 m. Konštrukcia vozovky je navrhnutá pre triedu dopravného 
zaťaženia I (veľmi ťažké zaťaženie) z asfaltového betónu. Na moste bude namontované zábradlové 
zvodilo s výplňou a zábradlové zvodidlo bez výplne. Odvodnenie mosta je zabezpečené pozdĺžnym a 
priečnym sklonom vozovky. Rozmiestnenie odvodňovačov po dĺžke mosta je navrhnuté na základe 
zohľadnenia hltnosti odvodňovača a pozdĺžneho sklonu na moste. Na moste bude obnovené vodorovné 
dopravné značenie a osadené zvislé dopravné značenie v podobe meračov vetra, meračov teploty a 
signalizácie námrazy na moste. Merače budú so solárnym napájaním. 

4. Podporné aktivity – riadenie projektu, monitorovanie projektu, realizácia verejného 
obstarávania, zabezpečenie informovanosti a komunikácie počas realizácie a udržateľnosti 
projektu.  


