
 

Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno 
Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina-Medzilaborce-Krosno 
 
Obdobie realizácie projektu/Okres realizacji projektu: 03.10.2016 - 31.05.2018 
 
Oprávnené výdavky/Wydatki kwalifikowalne: 
 

 
 
 

Partnerzy/ 
Partneri 

 
 
 

ERDF 

Współfinansowanie krajowe /  
Národné spolufinancovanie  

Współfinansowanie 
krajowe /  
Národné 

spolufinancovanie  
Środki budżetu 

państwa / 
Prostriedky 

Štátneho rozpočtu 

Środki budżetu 
państwa / 

Prostriedky 
Štátneho rozpočtu 

VP 1 973 657,67 € 0,00 € 348 292,55 € 2 321 950,22 € 

P 1 2 852 394,22 € 335 575,80 € 167 787,93 € 3 355 757,95 € 

Spolu: 4 826 051,89 € 335 575,80 € 516 080,48 € 5 677 708,17 € 
 
Partneri projektu/Partnerzy projektu:      
Vedúci partner (VP)/Partner wiodący: Powiat Krośnieński 

www.powiat.krosno.pl 
Partner projektu 1 (P1):   Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

www.sucpsk.sk 
 
Hlavný cieľ projektu/Cel główny projektu:  
  
Hlavným cieľom projektu je napojenie sekundárnych a terciárnych uzlov na slovenské strane a terciárnych uzlov 
na poľskej strane so sieťou TEN-T prostredníctvom modernizácie cesty Snina - Medzilaborce - Krosno na úseku 
okresnej cesty č. 1956R Zręcin-Wietrzno-Zboiska v Poľsku a ciest č. III / 3548 a III / 3587 na Slovensku. Preto je 
hlavný cieľ projektu v súlade so špecifickým cieľom programu, t.j. Zvyšovanie cezhraničnej mobility zlepšením 
cezhraničného prepojenia. Projekt, z ohľadu na svoj rozsahu a špecifiku bude realizovaný v rámci prioritnej osi 
2. udržateľná cezhraničná doprava. 
  
Głównym celem projektu jest łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych po stronie słowackiej i 
trzeciorzędnych węzłów po stronie polskiej TEN-T poprzez modernizację dróg Snina - Medzilaborce - Krosno 
rozciągnąć drogi wojewódzkiej nr. 1956R-Zręcinie Wietrzno-Zboiska w Polsce i na drogach nr. III / 3548 i II / 
3587 na Słowacji. Dlatego głównym celem projektu zgodnie z określonym celu programu, czyli Zwiększenie 
mobilności transgranicznej poprzez poprawę połączeń transgranicznych. W ramach projektu, niezależnie od 
jego zakresu i specyfiki będą realizowane w ramach osi priorytetowej 2. zrównoważonego transportu 
transgranicznego. 
 
Stručný opis projektu/Krótki opis projektu: 
Projekt rieši prepojenie miest Snina – Medzilaborce – Krosno, ktoré tvoria sekundárny a terciárny uzol 
v programovom území. Cesty III. triedy č.III/3548 a III/3587, na ktorých navrhujeme modernizáciu a ktorých 
súčasťou sú aj rekonštruované mostné objekty 3548-005 a 3587-001 vrátane priepustov, patria do siete ciest 
regionálneho významu. Cesty sú v predmetných úsekoch dvojpruhové, obojsmerné, smerovo nerozdelené, 
kategórie C6,0/50. Modernizáciou sa zvýši bezpečnosť na cestných komunikáciách. Zaistenie bezpečnosti sa 
docieli osadením meteorologickej stanici a dopravného značenia. Navrhnutá je rekonštrukcia dvoch úsekov na 
ceste III/3548 v staničení od 1,000km do 6,699 km (v dĺžke 5,699 km) a cesty III/3587 v staničení od 0,000 km 
do 3,010 km (v dĺžke 3,010 km). Na celej komunikácii sú porovnateľné technické parametre cesty. 
 
Projekt rozwiązuje połączenie Snina – Medzilaborce – Krosno, które tworzą drugorzędne i trzeciorzędne węzły 
na obszarze objętym projektem. Drogi III. klasy nr III/3548 oraz III/3587, na których proponuje się modernizację 
i których częścią są także modernizowane obiekty mostowe 3548-005 i 3587-001, w tym przepusty drogowe, 
należącą do sieci dróg o znaczeniu regionalnym. Drogi te w przedmiotowych odcinkach są dwupasmowe, 
dwukierunkowe, kierunkowo niepodzielone, kategorie C6,0/50. Modernizacja zwiększy bezpieczeństwo na 
drogach. Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze będzie uzyskane poprzez zamontowanie stacji 
meteorologicznej i znaków drogowych. Proponowana jest rekonstrukcja dwóch odcinków na drodze III/3548 od 
1,000 km do 6,699 km (o długości 5,699 km) i drogi III/3587 od 0,000 km do 3,010 km (o długości 3,010 km). Na 
całym ciągu komunikacyjnym występują porównywalne parametry techniczne drogi. 



 

Spoločná mapa projektu/mapa projekt: 
 


