Monitorovací výbor, Rajecké Teplice, 12.09.2017

PROJEKTY UMIESTNENÉ NA REZERVNÝ ZOZNAM PROJEKTOV
P.č.

4

Číslo projektu

PLSK.02.01.00-SK-0092/17

Vedúci partner

Názov projektu

Partneri

Realizácia od

Realizácia do

Max. EFRR

Žilinský samosprávny kraj

Tatry spájajú

(P 1) Województwo
Malopolskie

10.07.2017

27.09.2019

€ 5 451 742,35

Projekt vytvorí vhodnejšie podmienky pre zavedenie pravidelnej hromadnej dopravy medzi dôležitými centrami turizmu v rámci cezhraničného územia na cestnom
ťahu Krakov-Zakopané-Suchá hora-Oravice-Zuberec-Liptovský Mikuláš.
Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu spojení sekundárnych a terciárnych uzlov ako Rabka Zdrój, Zakopane, Nowy Targ a Jablonka po poľskej strane a
sekundárnych a terciárnych uzlov Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Zuberec na slovenskej strane s hlavnými cestami, teda s autostrádou A4 v Malopoľsku a
autostrádou D1 v SK. Týmto sa tiež skráti doba dojazdu medzi vymenovanými obcami a cestami, ktoré patria do siete TEN-T. Zlepší sa tiež komfort jazdy a
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Cesta III/2311 z Oravíc do Zuberca má vysoký význam najmä z pohľadu osobnej prepravy. Zuberec ako centrálne
stredisko Západných Tatier s množstvom ubytovacích jednotiek, rôznych služieb, múzeom oravskej dediny je považované za regionálny uzol aj z dôvodu napojenia
na koridor TEN-T smerom na obec Podbiel. Cestná sieť v okolí Zuberca sa kvôli spomenutým skutočnostiam najmä v dovolenkových zimných a letných mesiacoch
vyznačuje pomerne vysokou intenzitou dopravy. Zo Zuberca vedie opačným smerom taktiež napojenie na medzinárodný koridor TEN-T a to cesta II/584 cez horský
priechod Huty, popri vodnej nádrži Liptovská Mara až do sekundárneho uzla Liptovský Mikuláš. Tento cestný ťah je všeobecne známy ako veľmi vyhľadávaná
cestná spojnica nielen z pohľadu turistickej atraktívnosti ale aj z pomerne rýchleho prepojenia Oravy a Liptova. V úseku Oravice - Zuberec Žilinský samosprávny
kraj plánuje v rokoch 2017-2018 ďalšiu súvisiacu investíciu s cieľom ďalej zlepšovať bezpečnosť cestnej premávky na tomto cestnom ťahu. Navyše Zuberec ako
brána do Západných Tatier je významným centrom cestovného ruchu s medzinárodným významom, má širokú paleta služieb občianskej vybavenosti vrátane
zdravotnej starostlivosti a stanice rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá obsluhuje širšie okolie.
Województwo
Podkarpackie

5

PLSK.02.01.00-18-0093/17

Zlepšenie dopravného napojenia
okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na
TEN-T koridor

(P 1) Správa a údržba
ciest Prešovského
samosprávneho kraja

02.11.2017

31.12.2019

€ 5 999 992,48

Predmetný projekt predpokladá investície na poľskej a na slovenskej strane. Na poľskej strane vznikne nový úsek vojvodskej cesty 992, v rámci tejto investície
budú zrealizované:
- prestavba, výstavba križovatiek s inými verejnými cestami,
- výstavba cyklochodníka,
- výstavba, prestavba chodníkov,
- výstavba priepustov,
- výstavba a prestavba odvodnení,
- výstavba dodatočných ciest pre zabezpečenie komunikácie k pozemkom priliehajúcich k ceste 992,
- výstavba verejného (pouličného) osvetlenia,
- prestavba a výstavba výjazdov a privádzačov,
- prestavba a zabezpečenie inžinierskych sietí, ktoré kolidujú s investíciou,
- demolácia budov kolidujúcich s budovanou cestou,
- výrub kolidujúcich stromov a kríkov.
V rámci investície bude zadaná aj služba Inžiniera kontraktu a Autorského dohľadu.
Okrem toho budú vyplatené odškodnenia za pozemky nevyhnutné pre investíciu.
Na slovenskej strane:
1. Cesta 3490 Raslavice – Lopúchov – Stuľany
- rekonštrukcia križovatky cesty III/3490 a cesty III/3489 v obci Raslavice,
- zmena organizácie dopravy na predmetnej križovatke doplnením vodorovného dopravného značenia a zvislých dopravných značiek, projekt zabezpečenia cestného
priepustu,
- prestavba existujúceho oporného múru v obci Raslavice,
- úprava vodného toku v obci Raslavice,
- zabezpečenie zosunu na ceste 3490 pri obci Lopúchov na celkovej dĺžke cca 0,200 km
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-2. Cesta 3500 Stuľany – Kuková
- rekonštrukcia cesty v obci Stuľany spolu so zlepšením úpravy vodného toku v obci ako aj existujúceho chodníka,
- prestavba existujúcich zastávok v obci Stuľany,
- oprava cestného telesa za obcou Stuľany,
- rekonštrukcia mostného objektu 3500-18 v obci Dukovce – Želmanovce, vrátane modernizácie priechodu pre chodcov,
- výstavba priechodu pre chodcov v obci Želmanovce,
- rekonštrukcia mostného objektu 3500-19 v obci Kuková,
- prestavba existujúcich autobusových zastávok,
- modernizácia priechodu pre chodcov.

