
 

               

 
Názov projektu:  "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany" 
 
Miesto realizácie projektu:    Realizácia projektu bude prebiehať na cestnom telese,  ktoré je 

v zmysle delimitačného protokolu vo vlastníctve Trnavského 
samosprávneho kraja v úseku 39,145 - 44,800 km. 

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: 10/2022 – 10/2023 (aktivity projektu – stavebné práce a podporné aktivity) 

Rozpočet projektu:  celková výška oprávnených výdavkov:                 4 343 628,01 €       
                                       z toho spolufinancovanie z EFRR:            3 692 083,81 € (85%) 
            spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:             434 362,80 € (10%) 
                                    spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK:      217 181,40 €  (5%) 
 

Opis projektu: 

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavebno-technického stavu cesty II/502 v k. ú. Dolné Orešany 
v celkovej dĺžke 5,655 km. Realizáciou projektu sa zlepšia podmienky a dostupnosť k infraštruktúre 
TEN-T a k cestám I. triedy, s dôrazom na rozvoj multimodálneho systému dopravy a posilnenie 
regionálnej mobility.  
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.). Účelom navrhovaných úprav je odstránenie známych a predvídateľných 
bezpečnostných rizík a obnova prvkov zaručujúcich bezpečnosť cestnej premávky.  
 
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:  
 V rámci projektu realizujeme iba 1 hlavnú aktivitu a to rekonštrukciu a modernizáciu cesty Dolné 
Orešany v rámci typu aktivity B) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy. 

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. 
 
Realizácia projektu bude prebiehať na cestnom telese, ktoré je v zmysle delimitačného protokolu 
vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja v úseku 39,145 - 44,800 km v k.ú. Dolné 
Orešany. 

1. Hlavná aktivita rekonštrukcia a modernizácia cesty Dolné Orešany v rámci typu aktivity 
b) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy 



  V rámci realizácie projektu sa bude rekonštruovať cesta a v rámci toho dôjde aj k výmene a sanácií 
objektov priepustov. Projekt je delený na časť extravilán a intravilán. Stavba bude odovzdávaná do 
užívania postupne. V rámci extravilánu sa bude realizovať úsek A Doľany-Dolné Orešany a C Dolné 
Orešany-tabuľa obce Horné Orešany. V prípade extravilánu sa pôvodné šírkové usporiadanie 
komunikácie rozšíri o 0,25 m na oboch stranách komunikácie, čím dôjde k rozšíreniu jazdného pruhu 
a spevnená krajnica bude až za ním, aby nedochádzalo k deformáciám spevnenej krajnice vplyvom 
jazdenia. V intraviláne obce Dolné Orešany (úsek B) zostane šírkové usporiadanie nezmenené. 
Komunikácia bude riešená v kategórii C 7,5/50. 
  
Stavebné úpravy na ceste II/502 budú v nevyhnutnom rozsahu a to len v rámci rekonštrukcie pôvodných 
stavebných konštrukcií. V rámci rekonštrukcie cestného telesa sa prehĺbia a prečistia cestné priekopy, 
zrekonštruujú nespevnené krajnice a vybudujú jednotlivé priepusty pod zjazdami z komunikácie. 
V rámci opravy sa existujúce vpusty vybúrajú a následne sa osadia nové.  
 
V rámci rekonštrukcie daného úseku budú vymenené všetky zvislé dopravné značky a obnovené 
vodorovné dopravné značenie s reflexnou úpravou. Trasovanie komunikácie nevyžaduje pozdĺž celého 
úseku vozovky osadenie cestných zvodidiel, ale len v nevyhnutných úsekoch.  Pre ochranu vsakovacej 
šachty bude zrealizované oceľové zábradlie v dĺžke cca 20 m.  
  
Súčasťou rekonštrukcie je aj zriadenie priechodov pre chodcov s bezbariérovou úpravou a vodorovným 
značením s protišmykovou úpravou a úprava jestvujúcich nástupíšť autobusových zastávok s prvkami 
pre slabozrakých. Chodníky pre peších sú navrhnuté tak, ako je tomu v súčasnosti súbežne 
s komunikáciou. Niektoré chodníky sa budú budovať ako nové, pri iných sa zámková dlažba rozoberie 
a preuloží. V miestach prechodov pre peších je obrubník pri chodníkoch znížený na úrovni komunikácie, 
aby sa zabezpečil pohodlný prechod pre imobilných. Chodníky budú vybavené varovným a signálnym 
pásom, čo zabezpečí bezpečný prechod pre nevidiacich. Bezbariérové úpravy na chodníkoch sú 
navrhnuté, tak aby rešpektovali vyhlášku č. 532/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie. Z betónovej dlažby pre nevidiacich bude zvýraznený prechod z chodníka na 
vozovku a dlažba pre nevidiacich bude riešená v kontrastnom farebnom vyhotovení. 
 
V rámci modernizácie úseku vozovky budú v intraviláne obce Dolné Orešany osadené merače rýchlosti 
s elektronickými panelmi a pri vstupe do obce zrealizované optické psychologické brzdy. Pre 
zabezpečenie bezpečnosti dopravy na komunikácii je nevrhnuté trvalé a dočasné dopravné značenie. 
Pred uvedením do prevádzky sa osadia zvislé dopravné značky, aktivujú sa moderné prvky aktívnej 
bezpečnosti (merače rýchlosti, meteo-merače) a prevedie sa vodorovné dopravné značenie.  
 

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


