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Trenčín 10. december 2015  
Cesta z Handlovej do Novák bola zrekonštruovaná v rámci projektu stavebné 
a bezpečnostné opatrenia na cestách 1. tried v Trenčianskom kraji  

Horná Nitra sa dočkala po niekoľkých desaťročiach novej infraštruktúry. Cesta 1/50 
prechádzala svoju najväčšou rekonštrukciou s dôležitým cieľom: aby bola bezpečná. Opravy 
sa konali vo veľkej miere počas leta (začali 25. marca 2015) a slnko nechýbalo ani na jej 
oficiálnom otvorení.  Vo štvrtok 10. decembra 2015 sa strihala páska na nadjazde v smere 
do Lehoty pod Vtáčnikom pre viac ako 20 kilometrov opravenej komunikácie. 

Stretnutia sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Viktor Stromček,  
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja(TSK) Jaroslav Baška, riaditeľ úseku 
investícií a správy Slovenskej správy ciest Juraj Joanidis, generálny riaditeľ Strabag, 
Branislav Lukáč, podpredseda TSK Richard Takáč, poslanci TSK, zástupcovia Úradu 
TSK, štátnej správy a miestnych samospráv.  

Zhotoviteľovi stavby, spoločnosti STRABAG sa podarilo o viac ako mesiac skrátiť plánovanú 
dostavbu. Stavba mala trvať rovných 260 dní, ale úseky na ceste I/50 Nováky - Prievidza 
(Banská), Veľká Čausa – Handlová a mostných objektov v trase I/50 Nováky - Handlová boli 
opravené za 226 dní.  

Podľa slov Branislava Lukáča zo STRABAGu, spoločnosť stála pred veľkou výzvou: „Taká 
veľká rekonštrukcia, v takomto rozsahu, za tak krátky čas si myslím doteraz na Slovensku 
nebola. Vzdialenosť bola  21,7 km,  súčasťou bola rekonštrukcia 24 mostov, na ktoré sa 
minulo 2200 „kubíkov“ betónu, celková plocha bola 400  tisíc m2 ciest, použili sme  pri tom 
110 tis. ton asfaltových zmesí a rôzne prvky  ako cestné zvodidlá, zvislé dopravné značenie, 
LED prechody pre chodcov, tlmiče nárazov a iné opatrenia, ktoré zvyšujú komfort 
a bezpečnosť cestnej premávky“. Vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa na projekte 
akokoľvek podieľali. Juraj Joanidis zoznam stavby doplnil o vybudovanie 4 križovatiek, 
odvodnenie, moderné bezpečnostné prvky - značenie s pasívnou bezpečnosťou a osadenie 
meračov teploty.   

Potešiteľne vyzneli slová Viktora Stromčeka, že opravy ciest v Trenčianskom kraji budú 
mať svoje pokračovanie a možno už na budúci rok a podarí otvoriť úsek  Ruskovce - 
Pravotice. Predseda TSK Jaroslav Baška vyjadril potešenie, že v rekonštrukciách ciest 
v kraji sa bude pokračovať a ocenil investíciu: „Táto cesta medzinárodnej triedy je veľmi 
frekventovaná a je súčasťou cesty, ktorá spája východ a západ Trenčianskeho kraja. Som 
rád, že investíciu za 35 mil. sa podarilo zrealizovať práve tu.“  

Z úst prítomných odzneli slová vďaky všetkým obyvateľom hornej Nitry a účastníkom cestnej 
premávky za trpezlivosť počas rekonštrukcie tejto cesty, ktorá už po novom nesie názov I/9. 
Pásku prestrihli: štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Viktor Stromček,  predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja(TSK) Jaroslav Baška, riaditeľ úseku investícií 
a správy Slovenskej správy ciest Juraj Joanidis, generálny riaditeľ Strabag, Branislav 
Lukáč poslanec TSK Jozef Stopka a starosta obce Lehota pod Vtáčnikom Ján Cipov.   
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