
Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa
Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Obdobie realizácie projektu/Okres realizacji projektu: 01.11.2017 - 31.10.2020

Oprávnené výdavky/Wydatki kwalifikowalne:
Współfinansowanie krajowe /

Národné spolufinancovanie

Partnerzy 
Partneri

ERDF

Środki budżetu 
państwa / 

Prostriedky
Štátneho rozpočtu

Budżet jednostek 
samorządu 

terytorialnego / 
Rozpočet jednotky

Územnej samosprávy

Wydatki 
kwalifikowalne / 

Oprávnené
výdavky

VP 2 967 693,48 € 349 140,41 € 174 570,21 € 3 491 404,10 €
P 1 2 571 913,85 € 0,00 € 453 867,15 € 3 025 781,00 €
P 2 386 395,74 € 0,00 € 68 187,49 € 454 583,23 €

Spolu: 5 926 003,07 € 349 140,41 € 696 624,85 € 6 971 768,33 €

Partneri projektu/Partnerzy projektu:
Vedúci partner/Partner wiodący: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

www.sucpsk.sk
Partner projektu 1: Powiat Nowotarski 

www.nowotarski.pl 
www.pzd.nowotarski.pl

Partner projektu 2: Województwo Małopolskie
zdw.krakow.pl

Hlavný cieľ projektu/Cel główny projektu:
Projekt prispeje zlepšeniu napojení terciálnych uzlov na slovenskej strane Kežmarok a Stará Ľubovňa a na 
poľskej strane Krościenko, Szczawnica ku koridorom TEN-T, ktoré na slovenskej strane predstavuje diaľnica D1 a 
na poľskej strane diaľnica č. 7. Na slovenskej strane sú cesty II/542 a II/ 543 nepriamym spojením 
prostredníctvom ciest I/68 a I/77 s diaľnicou D1, ktorá tvorí koridor TEN-T. Toto napojenie výrazne zvýši 
dostupnosť pohraničia k sieti TEN-T najmä cestujúcich z Poľska. Na poľskej strane sa navrhnutý úsek cesty 
1636K napája na ďalší navrhnutý úsek na realizáciu 969 a smerujú k štátnej hranici , tam je možnosť napojenia 
na slovenské úseky a prostredníctvom cesty 49 je vytvorené spojenie na koridor TEN-T - diaľnica 7 na poľskej 
strane alebo prostredníctvom ciest I/68 a I/77 s diaľnicou D1 na slovenskej strane. Zlepší sa komfort a 
bezpečnosť premávky na cestách a modernizácia ciest bude mať tiež vplyv na skrátenie prepravnej doby medzi 
regionálnou cestnou sieťou a sieťou TEN-T. Realizáciou projektu dosiahneme odstránenie prekážok a bariér v 
pohraničnej komunikačnej cestnej sieti. Dôjde tak k vybudovaniu modernizovanej cestnej infraštruktúry 
regionálneho významu a zlepšeniu cezhraničnej mobility. Posilnenie cezhraničnej mobility bude vytvárať 
predpoklady na obnovu a udržiavanie medziľudských vzťahov, zvýšenie atraktivity regiónu pre investorov a 
turistov. Vytvoria sa podmienky pre lepšie využitie prírodných zdrojov v podobe rieky Dunajec, Czorsztynského 
jazera, Troch koruniek, turistického a kultúrneho v podobne vyhľadávaných turistických zón Szczawnica, 
Červený Kláštor, zámok Niedzica, Czorstyn, ľubovniansky hrad ale aj historických miest Stará Ľubovňa a 
Kežmarok. Dôjde tak k celkovému rozvoju Pieninských národných parkov na oboch
stranách hranice.

Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury trzeciorzędnych węzłów po stronie słowackiej - Kežmarok i 
Stará Ľubovňa oraz po stronie polskiej - Krościenko i Szczawnica i połączenia ich z korytarzami TEN-T, którymi są 
autostrada D1 po stronie słowackiej i autostrada nr 7 po stronie polskiej. Po stronie słowackiej drogi II/542 i II/ 
543 za pośrednictwem dróg I/ 68 i I/77 łączą się z autostradą D1, która stanowi korytarz TEN-T. Łącznik 
znacząco poprawi dostępność sieci TEN-T z pogranicza, głównie dla osób podróżujących z Polski. Po stronie 
polskiej zaprojektowany odcinek drogi 1636K łączy się z innym projektowanym odcinkiem nr 969, który być 
realizowany. Trasa dalej biegnie w stronę granicy państwa, gdzie jest możliwość połączenia z odcinkami 
słowackimi, a za pośrednictwem drogi nr 49 z korytarzem TEN-T - autostradą nr 7 po stronie polskiej lub za 
pośrednictwem dróg I/68 i I/77 - autostradą D1 po stronie słowackiej. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo

http://www.sucpsk.sk/
http://www.nowotarski.pl/
http://www.pzd.nowotarski.pl/


ruchu drogowego, zaś modernizacja dróg będzie miała wpływ na skrócenie czasu przejazdu między drogami
regionalnymi a siecią TEN-T. Realizacja projektu przyczyni się do usunięcia przeszkód i barier w przygranicznej
sieci drogowej. W ten sposób powstanie zmodernizowana infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym i 
poprawi się Aktualizacja przed umową / Aktualizácia pred zmluvou - Suma kontrolna: 3e9pz-2RVvBj07VT-
y7QlF-lsrOj 60 / 84 mobilność transgraniczna. Wzmocnienie mobilności transgranicznej stworzy warunki do 
odbudowy i utrzymania relacji międzyludzkich oraz zwiększenia atrakcyjności regionu dla inwestorów i 
turystów. Powstaną warunki do lepszego wykorzystania walorów przyrodniczych w postaci rzeki Dunajec, 
Jeziora Czorsztyńskiego, Trzech Koron, walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego w postaci popularnych 
miejscowości i obiektów turystycznych - Szczawnica, Červený Kláštor, zamki Niedzica i Czorsztyn, Zamek 
Lubowlański, a także zabytkowych miast Stará Ľubovňa i Kežmarok. W ten sposób nastąpi ogólny rozwój 
Pienińskich Parków Narodowych.

Stručný opis projektu/Krótki opis projektu:
V rámci realizácie investície bude vykonaná  rekonštrukcia  okresnej cesty  č. 1636K Krościenko  – Szczawnica    
v obciach Szczawnica a Krościenko n/D s celkovou dĺžkou 3,030 km. Stavebné práce budú zahŕňať modernizáciu 
cesty a rozšírenie vozovky na 7 metrov, kategória cesty KR3, nosnosť 100kN/os, realizáciu chodníka so šírkou 2 
m, cyklochodníka so šírkou od 2,5 m do 3 m, opravu mostného objektu, modernizáciu cestných prvkov 
(krajnice, autobusové ostrovčeky, miesta na státie, priekopy, krajnice, priepusty, dažďová kanalizácia, pouličné 
osvetlenie), zariadení na ochranu zvierat (priepusty slúžiace na migráciu plazov a ochranno-navádzacie bariéry) 
a montáž bezpečnostných zariadení (segmentové zvodidlá, reťazové zvodidlá a blokovacie stĺpy). Na slovenskej 
strane je navrhnutá modernizácia ciest II/542 Slovenská Ves - Spišská Stará Ves a II/543 Haligovce - Spišská 
Stará Ves o celkovej dĺžke 21,852 km na kategóriu C 7,5/50, ktoré sa pred hraničným priechodom Lysá nad 
Dunajcom sa lievikovito spájajú a smerujú do Poľska. Predmetné stavebné objekty riešia zvýšenie únosnosti 
cestnej komunikácie na minimálnu hodnotu 100kN/os u všetkých partnerov. V súčastnosti je únosnosť v 
nevyhovujúcom stave. Šírkové pomery modernizovaných ciest sú navrhnuté u všetkých partnerov na priemernú 
šírku 7 m. Na zabezpečenia odvodnenia cestnej komunikácie dôjde k rekonštrukcií mostného objektu 543-016 a 
priepustov. Bude tiež realizovaná stabilizácia cesty II/543 mikropilotovou stenou. V rámci modernizácie ciest sa 
zlepší vybavenie a bezpečnosť cestnej komunikácie doplnením zvislého a vodorovného dopravného značenia, 
smerových kolov, zvodidla a bezpečnostných elementov na priechode pre chodcov v obci Červený Kláštor.

W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko - 
Szczawnica w miejscowościach Szczawnica oraz Krościenko n/D o łącznej długości 3,030km. Roboty budowlane 
obejmować będą modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni do szerokości 7 m, kategoria ruchu KR3, 
nośność 100kN/oś, wykonanie chodnika o szerokości 2 m i ścieżki rowerowej o szerokości 2,5-3 m, remont 
obiektu mostowego, wykonanie modernizacji elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowe, miejsca 
postojowe, rowy, pobocza, przepusty, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne), wykonanie urządzeń 
ochrony zwierząt (przepusty umożliwiające migrację płazów oraz bariery ochronno – naprowadzające,) oraz 
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery segmentowe, bariery łańcuchowe oraz słupki blokujące). Po 
stronie słowackiej zaplanowano modernizację dróg II/542 Slovenská Ves - Spišská Stará Ves oraz II/543 
Haligovce - Spišská Stará Ves o łącznej długości 21,852 km w kategorii C 7,5/50, które zbiegają się przed 
przejściem granicznym Lysá nad Dunajcom i prowadzą do Polski. Przedmiotowa infrastruktura ma zapewnić 
zwiększenie obciążenia drogi do przynajmniej 100 kN/oś u wszystkich partnerów. Obecnie obciążenie jest 
niewystarczające. Szerokość modernizowanych dróg u wszystkich partnerów wyniesie średnio 7 m. W celu 
zapewnienia odwodnienia drogi zostanie wykonany remont obiektu mostowego 543-016 i przepustów. 
Zostanie także wykonana stabilizacja drogi II/543 za pomocą ściany stabilizującej z zastosowaniem mikropali. W 
związku z modernizacją nastąpi poprawa jakości oraz bezpieczeństwa drogi poprzez uzupełnienie oznakowania 
drogowego pionowego i poziomego, słupków kierunkowych, barierek i elementów bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w miejscowości Červený Kláštor.
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