
 

Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo 
Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidník, Stropkov i Jasło 

 
Obdobie realizácie projektu/Okres realizacji projektu: 02.01.2020 - 31.08.2022 
 
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 2 478 704,18 € 0,00 € 437 418,41 € 2 916 122,59 € 

P 1 2 011 662,27 € 236 666,14 € 118 333,08 € 2 366 661,49 € 

Spolu: 4 490 366,45 € 236 666,14 € 555 751,49 € 5 282 784,08 € 

 
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 
 
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. 
 
Stručný opis projektu/Krótki opis projektu: 
Na polskej strane je navrhovaný úsek cesty, ktorý sa nachádza na ceste DW 993 na kilometrze 21,475 - 28,967. 

Celková dĺžka úseku je 7,274 km. Na slovenskej strane je navrhovaný úsek cesty, ktorý sa nachádza na ceste 

II/556 medzi katastrálnymi územiami obcí Fijaš - Lomné v staničení 12,900 – 19,993. Celková dĺžka úseku je 

7,093 km. Kategória komunikácie je C 7,5/50. 

Po polskiej stronie planowana jest odcinek drogi znajdujący się na drodze DW 993 w kilometrażu 21,475 - 

28,967. Całkowita długość odcinka wynosi 7,274 km. Po stronie słowackiej planowany jest odcinek drogi, 

znajdujący się na drodze II/556 między obszarami ewidencyjnymi miejscowości Fijaš - Lomné na kilometrze 

12,900 – 19,993. Całkowita długość odcinka wynosi 7,093 km. Kategoria drogi to C 7,5/50. 

Modernizácia stavajúceho povrchu krajské cesty 993, a to: 

- frézovanie nebo odstránenie stavajúcich živičných vrstiev a príp. odstránenie zvyšnej cestnej konštrukcie v 

prípade zistenia poškodenia (nie je možné ďalšie použitie), 

- vytvorenie základu (pokiaľ je to potrebné), 

- vytvorenie nové živičné vrstvy, 

- spevnenie existujúcej cestnej konštrukcie pomocou geosyntetík (podľa potreby), 

- rekonštrukcia krajníc (kamenivo, povrchový materiál) voľna zmes, 

- oprava priepustov v prípade poškodenia, 

- oprava existujúcich križovatiek vrátane výmeny vozovky v ich oblasti bez zmeny typu križovatky 

- oprava existujúcich chodníkov, 



 

- oprava existujúcich individuálnych a verejných výjazdov, 

- oprava existujúcich autobusových zastávok, 

- údržba priekop, 

- vytvorenie bezpečnostných zariadení cestnej premávky a vodorovných a zvislých dopravných značiek. 

 

Navrhovaný úsek sa nachádza na ceste II/556 medzi katastrálnymi územiami obcí Fijaš - Lomné v staničení 

12,900 – 19,993. Celková dĺžka úseku je 7,093 km. Kategória komunikácie je C 7,5/50. Súčasťou prác je aj 

geotechnické posúdenie zosuvu, rekonštrukcia určených priepustov, vybudovanie jedného nového priepustu, 

rekonštrukcia mosta 056-011, modernizácia priechodov pre chodcov a vybudovanie obojstrannej autobusovej 

zastávky na samostatných zastávkových pruhoch. Rekonštrukciou cesty sa zlepší komfort účastníkov cestnej 

premávky, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Rekonštrukcia cesty je zameraná na obnovenie 

prevádzkových parametrov komunikácie v súvislom úseku a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich 

užívateľov komunikácie. Stavebný dozor - externý, jeho úlohou bude kontrola dodržiavania technologických 

postupov stavebných prác. 

Modernizacja istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej 993 polegający na: 

- sfrezowaniu lub rozebraniu istniejących warstw bitumicznych oraz ew. rozbiórce pozostałej konstrukcji jezdni 

w przypadku stwierdzenia jej zniszczenia (brak możliwości dalszego użytkowania), 

- wykonaniu podbudowy (w przypadku stwierdzenia konieczności), 

- wykonaniu nowej warstwy bitumicznej, 

- wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni przy użyciu geosyntetyków (w miejscach koniecznych), 

- odnowieniu poboczy (kruszywo łamane, destrukt) mieszanka niezwiązana, 

- remont przepustów w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia, 

- remont istniejących skrzyżowań drogowych wraz z wymianą nawierzchni dróg w ich obrębie bez zmiany typu 

skrzyżowania 

- remont istniejących chodników, 

- remont istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, 

- remont istniejących zatok autobudowych, 

- roboty utrzymaniowe rowów, 

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego. 

 

Wnioskowany odcinek znajduje się na drodze II/556 między obszarami ewidencyjnymi miejscowości Fijaš - 

Lomné na kilometrze 12,900 – 19,993. Całkowita długość odcinka wynosi 7,093 km. Kategoria drogi to C 7,5/50. 

Częścią prac jest też geometryczna analiza osuwiska, remont określonych przepustów, wybudowanie jednego 

nowego przepustu, remont mostu 056-011, modernizacja przejść dla pieszych i wybudowanie dwustronnego 

przystanku autobusowego na oddzielnych pasach przystankowych. W wyniku remontu drogi poprawi się 

komfort uczestników ruchu drogowego, wzrośnie bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego. Remont drogi 

koncentruje się na przywróceniu parametrów drogi na ciągłym odcinku i usunięcie lokalnych przeszkód 

stanowiących zagrożenie dla użytkowników drogi. Nadzór budowlany – zewnętrzny, jego zadaniem będzie 

kontrola przestrzegania procedur technologicznych prac budowlanych.  



 

 

 
 

 

 

 

 


