
 

Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským 
samosprávnym krajom 

Poprawa transgraniczności na terenie Województwa Małopolskiego i Preszowskiego 
Samorządowego Kraju 

 
Obdobie realizácie projektu/Okres realizacji projektu: 01.01.2020 - 30.06.2022 
 
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 1 931 540,36 € 0,00 € 340 860,08 € 2 272 400,44 € 

P 1 2 031 628,80 € 239 015,15 € 119 507,58 € 2 390 151,53 € 

Spolu: 3 963 169,16 € 239 015,15 € 460 367,66 € 4 662 551,97 € 

 
Partneri projektu/Partnerzy projektu:   
Vedúci partner/Partner wiodący:  Województwo Małopolskie 

www. zdw.krakow.pl 
Partner projektu 1:   Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
     www.sucpsk.sk 
 
Hlavný cieľ projektu/Cel główny projektu:  
Posilnenie cezhraničných spojení zlepšením stavu komunikácie, bezpečnosti a mobility medzi uzlami dopravnej 
siete v Malopoľskom vojvodstve a Prešovskom samosprávnom kraji. Hlavný cieľ projektu je v súlade s Prioritnou 
Osou 2. Udržateľná doprava. 
Wzmocnienie połączeń transgranicznych poprzez poprawę stanu komunikacji, bezpieczeństwa oraz mobilności 
między węzłami sieci transportowej w Województwie Małopolskim i Preszowskim Kraju Samorządowym. Główny 
cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 2. Zrównoważony transport. 
 
Stručný opis projektu/Krótki opis projektu: 
V rámci modernizácie na slovenskej strane na ceste II/545 bude zrekonštruovaný úsek medzi obcami Demjata – 

Raslavice v dĺžke 2,381 km, ako aj dva mosty 545-016 a 545-018 spolu s rekonštrukciou priepustov. Na poľskej 

strane sa zrekonštruujú úseky s dĺžkou 3,167 km. Úseky budú renovované na existujúcom povrchu cesty, 

vrátane výškového prispôsobenia existujúcich prvkov prierezu k parametrom vozovky a krajníc, doplnenie a 

spevnenie krajníc, čistenie priekop a ich zabezpečenie. Plánuje sa tiež náprava cestných parametrov, 

vyrovnanie a spevnenie konštrukcie vozovky podľa dopravnej kategórie 3 - KR3. Pre zvýšenie bezpečnosti 

dopravy a pohybu chodcov na oboch stranách hranice zostanú vykonané prvky vodorovného a zvislého 

dopravného značenia. Poslednou fázou je propagácia projektu vytvorená na základe informácií od cieľových 

skupín spojená s projektom v rámci programu Interreg. O realizácii projektov každý partner bude informovať na 

svojich webových stránkach, ako aj o príslušných implementačných činnostiach opísaných v časti III.8. 

W ramach modernizacji po stronie słowackiej na drodze II/545 przebudowany zostanie odcinek między 

miejscowościami Demjata – Raslavice o długości 2,381 km, a także dwa mosty 545-016 i 545-018 wraz z 

przebudową przepustów. Po stronie polskiej zostaną wyremontowane odcinki o długości 3,167 km. Odcinki 

zostaną poddane remontowi istniejących nawierzchni jezdni, dostosowaniu wysokościowym istniejących 

elementów przekroju do parametrów jezdni i poboczy, uzupełnieniu i utwardzeniu poboczy, czyszczeniu rowów 

oraz ich zabezpieczeniu. Planuje się również poprawę parametrów drogi, wyrównanie i wzmocnienie 

konstrukcji nawierzchni do kategorii ruchu 3 – KR3. Dla poprawy bezpieczeństwa transportowego oraz pieszych 

po obu stronach granicy zostaną elementy oznaczenia poziomego i pionowego drogi. Ostatni etapem jest 

promocja projektu, polegająca na informacji grup docelowych o projekcie w ramach Programu Interreg. O 



 

realizacji projektów każdy z partnerów będzie informował na swoich stronach internetowych, a także realizując 

działania zgodnie z opisem w części III.8. 

Projekt zahŕňa rekonštrukciu DW 993 a cesty II/545 v celkovej dĺžke 5,548 km a dva mosty umiestnené na 

slovenskej strane. Poľský úsek má 3,167 km (odc.030 km 0,261 – 0,411, 0,427 – 1,687, 1,702 – 1,949, odc. 040 

km 0,504 – 0,893, 0,905 – 1,155, odc. 040 km 2,140 - odc. 060 km 0,016), zatiaľ čo slovenský úsek má dĺžku 

2,381 km. Projekt predvída vykonávanie služby inšpektorom investičného dohľadu. V rámci modernizácie sa 

plánuje rekonštrukcia existujúceho povrchu vozovky spočívajúca vo výmene asfaltových vrstiev, rozšírenie 

vozovky na vojvodskej ceste č. 993 až 6,5 metrov, vrátane rekonštrukcie kolíznych úsekov s rozšírením 

rozvodnej siete, výstavba chodníka, doplnenie a spevnenie krajníc, vyčistenie priekop a ich zabezpečenie. Pre 

zvýšenie bezpečnosti dopravy a pohybu chodcov na oboch stranách hranice zostanú vykonané prvky 

vodorovného a zvislého dopravného značenia. V rámci modernizácie na slovenskej strane na ceste II/545 bude 

zrekonštruovaný úsek medzi obcami Demjata – Raslavice v dĺžke 2,381 km Demjatou - Raslavice v dĺžke 2,381 

km, ako aj dva mosty 545-016 a 545-018 spolu s rekonštrukciou priepustov. Výmena asfaltových vrstiev cesty, 

stavebný dozor na slovenskej strane bude vykonávaný externou spoločnosťou. 

Projekt zakłada przebudowę DW 993 oraz drogi II/545 o łącznej długości 5,548 km oraz dwóch mostów 

mieszczących siępo stronie słowackiej. Polski odcinek wynosi 3,167 km (odc.030 km 0,261 – 0,411, 0,427 – 

1,687, 1,702 – 1,949, odc. 040 km 0,504 – 0,893, 0,905 – 1,155, odc. 040 km 2,140 - odc. 060 km 0,016), 

natomiast słowacki 2,381 km. W projekcie przewidziane jest wykonanie usługi inspektora nadzoru 

inwestycyjnego. W ramach modernizacji planuje się remont istniejącej nawierzchni jezdni polegający na 

wymianie warstw asfaltowych, wykonanie poszerzenia jezdni na drodze wojewódzkiej nr 993 do 6,5 metra, 

przebudowę kolidujących z poszerzeniem sieci uzbrojenia terenu, budowę chodnika, uzupełnienie i 

utwardzenie poboczy, czyszczenie rowów oraz ich zabezpieczenie. Dla poprawy bezpieczeństwa 

transportowego oraz pieszych wykonane zostaną elementy oznaczenia poziomego i pionowego drogi. W 

ramach modernizacji po stronie słowackiej na drodze II/545 przebudowany zostanie odcinek drogi między 

miejscowościami Demjata – Raslavice o długości 2,381 km, a także dwa mosty 545-016 i 545-018 oraz 

przebudowy przepustów. Zostaną wymienione warstwy asfaltowe drogi, nadzór budowlany po stronie 

słowackiej będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną.  



 

 

 
 

 

 

 

 


