
 

Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov 3. etapa 
Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III  

 
Obdobie realizácie projektu/Okres realizacji projektu: 02.01.2020 - 31.12.2021 
 
Oprávnené výdavky/Wydatki kwalifikowalne: 

 
 
 

Partnerzy 
Partneri 

 
 
 

ERDF 

Współfinansowanie krajowe /  
Národné spolufinancovanie 

 
 

Wydatki 
kwalifikowalne / 

Oprávnené 
výdavky 

Środki budżetu 
państwa / 

Prostriedky 
Štátneho rozpočtu 

Budżet jednostek 
samorządu 

terytorialnego / 
Rozpočet jednotky 

Územnej samosprávy 
VP 684 362,43 € 0,00 € 120 789,86 € 805 132,29 € 

P 1 696 966,00 € 81 996,00 € 40 998,00 € 819 960,00 € 

P 2 749 999,99 € 0,00 € 132 352,95 € 882352,94 € 

Spolu: 2 131 328,42 € 81 996,00 € 294 120,81 € 2 507 445,23 € 
 
Partneri projektu/Partnerzy projektu:   
Vedúci partner/Partner wiodący:  Powiat Nowotarski      
     www.nowotarski.pl 

www.pzd.nowotarski.pl 
Partner projektu 1:   Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

www.sucpsk.sk 
Partner projektu 2:   Województwo Małopolskie 
     zdw.krakow.pl 
 
Hlavný cieľ projektu/Cel główny projektu:  
Zlepšenie stavu dopravy, cezhraničnej mobility a bezpečnosti dopravy v poľsko-slovenskom pohraničnom 
regióne, vrátane kvalitnejšej dostupnosti cezhraničného územia s cieľom zlepšenia prepojenia so sieťou TEN-T 
na slovenskej strane s diaľnicou D1 a poľskej strane s diaľnicou 7, ktoré prispejú k posilneniu cezhraničnej 
spolupráce. Hlavný cieľ projektu je v súlade s Prioritnou osou 2. Trvalo udržateľná doprava. 
 
Poprawa stanu komunikacji, transgranicznej mobilności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na polsko-
słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu 
połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskie z drogą krajową nr 7, co 
przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 
2. Zrównoważony transport. 
 
Stručný opis projektu/Krótki opis projektu: 
Na slovenskej strane je to modernizácia cesty II/543 Hniezdne - Spišská Stará Ves medzi katastrálnymi 
územiami obcí Hniezdne - Kamienka v staničení 0,000 – 3,686, ktorá je pred hraničným priechodom Lysá n/D sa 
lievikovito spájajú a smerujú do Poľska, čim sa zvyšuje cezhraničný charakter investície na širšie územie. Na 
Poľskej strane je navrhnutá modernizácia úsekov DW 969 Nowy Targ- Starý Sącz časť 080 v obci Krośnica v 
staničení 1,380 – 2,900 a DP 1638K Krośnica - Sromowce Niżne v obci Krośnica v staničení 0,415 – 1,695, kde 
spolu so slovenským úsekom na ceste a prostredníctvom ciest 49 i 47, umožňuje napojenie na poľský koridor 
TEN-T - diaľnicu 7. Na slovenskej strane je umožnené napojenie na slovenský koridor TEN-T na diaľnicu D1. 
Účelom modernizácie komunikácie je stabilizovanie cestných telies, zlepšenie povrchových vlastnosti obrúsnej 
vrstvy a tým vytvorenie podmienok pre bezpečnú dopravu. Na zabezpečenie odvodnenia cestnej komunikácie 
dôjde k rekonštrukcií odvodňovacích zariadení. Zvýšenie bezpečnosti bude riešené doplnením dopravných 
bezpečnostných subsystémov - vodorovne a zvisle dopravne značenie, budú riešené chodníky, zástavy 
autobusov a ochranné bariéry. 3. bude slúžiť na zabezpečenie informovanosti programu a projektu. O realizácii 
projektu bude každý z partnerov informovať na svojej internetovej stránke a realizovať tuto úlohu v zmysle 
popisu úlohy v ďalšej časti. 4. v rámci tejto úlohy budú vyplatene personálne výdavky pre pracovníkov priamo 
zapojených do realizácie projektu a tiež výdavky súvisiace s administratívnymi výdavkami. 
 



 

Po stronie słowackiej będzie to modernizacja drogi II/ 543Hniezdne-Spiska Stara Wieś pomiędzy obszarami 
gmin Hniezdne–Kamienka w km 0,000–3,686, która przed przejściem granicznym Lysa n/D łączy się i kierują się 
do Polski, co przesuwa transgraniczny charakter inwestycji na szersze terytorium.Po stronie polskiej 
zaplanowana jest modernizacja odcinków DW 969Nowy Targ-Stary Sącz odc.080 w miejscowości Krośnica w 
kilometrażu 1+380-2+900 oraz DP 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica w kilometrażu 
0+415-1+695, które razem ze słowackim odcinkiem drogi, za pośrednictwem drogi 49 i 47,łączą się z polskim 
korytarzem TEN-T-droga krajowa 7.Po stronie słowackiej możliwe jest połączenie przez słowacki korytarz TEN-T 
do autostradyD1. Celem modernizacji połączeń komunikacyjnych jest ustabilizowanie infrastruktury drogowej, 
poprawa warstwy ścieralnej a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.W celu zapewnienia 
odwodnienia drogi wykonana zostanie modernizacja urządzeń odwadniających drogę. Podniesienie 
bezpieczeństwa zostanie osiągnięte dzięki wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego-poziomych i 
pionowych znaków drogowych, budowie chodników, zatok autobusowych oraz barier ochronnych. 3.służyć 
będzie zapewnieniu informacji na temat programu i projektu.O realizacji projektu każdy z partnerów będzie 
informował na swojej stronie internetowej,realizując niniejsze działanie zgodnie z jego opisem w dalszej części 
dokumentu. 4.w ramach tego zadania zostaną opłacone personalne wydatki pracowników bezpośrednio 
włączonych w realizację projektu oraz wydatki związane z nakładami na administrację. 
 
 

 

 

 

 

 


