
 

Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor 
Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego 

z korytarzami TEN-T  
 

Obdobie realizácie projektu/Okres realizacji projektu: 30.04.2018 - 29.04.2021 
 
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 3 899 992,72 € 0,00 € 688 234,03 € 4 588 226,75 € 

P 1 2 099 999,76 € 247 058,79 € 123 529,41 € 2 470 587,96 € 

Spolu: 5 999 992,48 € 247 058,79 € 811 763,44 € 7 058 814,71 € 
 
Partneri projektu/Partnerzy projektu:   
Vedúci partner/Partner wiodący:  Województwo Podkarpackie 

www.podkarpackie.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:  
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť cezhraničnú mobilitu zlepšením stavu komunikácií poľsko-slovenskej 
pohraničnej oblasti, vrátanie uľahčenia prístupu do pohraničnej oblasti a spojenia so sieťou TEN-T na slovenskej 
strane (D1, E371) a na poľskej strane (DK 28, DK73, A4, S19). Hlavný cieľ projektu sa zhoduje s prioritnou osou 
2. Udržateľná cezhraničná preprava. 
 
Celem głównym projektu jest poprawa mobilności transgranicznej, ukierunkowanej na poprawę stanu 
komunikacji na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru 
transgranicznego oraz połączenie z siecią TEN-T po stronie słowackiej (D1, E371) oraz po stronie polskiej (DK 28, 
DK73, A4, S19). Cel główny projektu jest zgodny z osią priorytetową 2. Zrównoważony transport 
transgraniczny.miast Stará Ľubovňa i Kežmarok. W ten sposób nastąpi ogólny rozwój Pienińskich Parków 
Narodowych. 
 
Stručný opis projektu/Krótki opis projektu: 
V rámci úlohy vznikne nový úsek vojvodskej cesty 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty v Krempna – 
Swiątkowa Mała – Grab – štátna hranica, spolu s prestavbou nevyhnutnej technickej infraštruktúry, stavieb a 
stavebných zariadení, s dĺžkou cca 2,1 km. V rámci plánovanej 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 je navrhnutá modernizácia ciest 
III/3490 Raslavice - Lopúchov – Stuľany a III/3500 Stuľany – Kuková s celkovou dĺžkou 8,107 km. Navrhovaná 



 

modernizácia prepája šarišskú os (Prešov - Bardejov) cestu II/545 s medzinárodnou cestou E371 (I/21) (TEN-T). 
Uvedené spojenie ciest bude slúžiť pre napojenie okresu Bardejov a časti obci okresu Svidník na pripravovanú 
rýchlostnú cestu R4. Navrhnutá je tiež rekonštrukcia križovatky cesty č. III/3490 s cestou III/3489 v obci 
Raslavice, ktorá je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Je obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej 
premávky, preto je navrhnutá sanácia zosuvov a doplnenie bezpečnostných zariadení (dopravné značky, 
zvodidla, vodorovné dopravné značenie, priechody pre chodcov, úprava jestvujúcich zastávok a iné). Je 
nefunkčné odvodnenie cestného telesa, je navrhnutá rekonštrukcia mosta č. 3500-19 v obci Kuková, 
vybudovaním cestného priepustu a zhotovením priekopy. 
 
W ramach zadania powstanie nowy odcinkek DW 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna – 
Swiątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych o długości około 2,1 km. Planowana inwestycja polegać będzie 
na: 
- przebudowie budowie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, 
- budowę ścieżki rowerowej 
- budowę, przebudowę chodników, 
- budowę przepustów, 
- budowę i przebudowę odwodnienia, 
- budowę dodatkowych jezdni dla obsługi komunikacyjnej działek przyległych do DW 992 
- budowę oświetlenia ulicznego 
- przebudowę i budowę zjazdów, 
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia terenu 
- rozbiórkę obiektów budowlanych kolidujących z budowana drogą 
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów 
W ramach inwestycji zostanie zlecona również usługa Inżyniera Kontraktu oraz Nadzór Autorski. Ponadto 
zostaną wypłacone odszkodowania za grunty niezbędne pod inwestycję. Po słowackiej stronie projekt obejmuje 
modernizację dróg III/3490 Raslavice - Lopúchov – Stuľany i III/3500 Stuľany – Kuková o długości całkowitej 
8,107km. Proponowana modernizacja łączy oś šarišską (Prešov - Bardejov) drogę II/545 z drogą 
międzynarodową E371 (I/21) (TEN-T). Wspomniane połączenie dróg połączy powiat Bardejov i część 
miejscowości powiatu Svidník z przygotowywaną drogą ekspresową R4. Proponuje się również modernizację 
skrzyżowania drogi nr III/3490 z drogą III/3489 w miejscowości Raslavice, która jest w złym stanie technicznym. 
Ograniczona jest płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, dlatego zaproponowano naprawę obsunięć i 
uzupełnienie elementów zabezpieczających (znaki drogowe, barierki, poziome znaki drogowe, przejścia dla 
pieszych, remonty istniejących przystanków i inne). Nie działa odwodnienie korpusu drogi, zaprojektowano 
przebudowę mostu nr 3500-19 w miejscowości Kuková, poprzez wybudowanie przepustu drogowego i 
wykonanie rowu. 
  



 

 
 
 

 

 

 

 


