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Zrekonštruovaný úsek cesty II. triedy z Nitrianskeho Pravna po hranicu Žilinského 
samosprávneho kraja je od piatku v prevádzke 
 
K mozaike zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy, ktoré má Trenčiansky samosprávny 
kraj vo svojej pôsobnosti, pribudol v piatok 11. septembra ďalší cestný úsek. Motoristická 
verejnosť sa môže tešiť zo zrekonštruovanej cesty č. II/519 vedúcej z obce Nitrianske 
Pravno až po hranicu Žilinského samosprávneho kraja.  
 

Otvorenie novej cesty ocenil najmä starosta obce Nitrianske Pravno, Jozef Balčirák. 
Slávnostného otvorenia cestného úseku sa zúčastnili aj mnohí verejní funkcionári, medzi 
ktorými nechýbal predseda TSK Jaroslav Baška.  „Tento projekt bol cielený tak, aby sa 
zrekonštruovala cesta spájajúca Trenčiansky kraj, región hornej Nitry smerom na Žilinský 
kraj a región Turca. Jedná sa o  takmer 7 kilometrov,“ uviedol trenčiansky župan.  
 

Rekonštrukciu 6,75 km úseku cesty Nitrianske Pravno - ŽSK zrealizovala počas obdobia 
letných prázdnin na základe zmluvy o dielo spoločnosť ALPINE SLOVAKIA, s.r.o. 
Stavebné úpravy spočívali najmä v odstránení asfaltového krytu frézovaním a položením 
nového asfaltovo-betónového koberca. Súčasťou prác bolo okrem iného aj očistenie 
alebo vymena zvodidiel, dopravného značenia a nástrek vodorovného dopravného 
značenia.  
 
Projekt rekonštrukcie cesty II/ 519 bol financovaný v rámci Regionálneho operačného 
programu. Celková výška investovaných finančných prostriedkov sa priblížila k sume  
1. 224.000 Eur, z ktorých 5% spolufinancoval TSK z vlastných zdrojov.  
 

Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej správe viac ako 1500 km ciest II. a III. 
triedy 
 
Trenčiansky samosprávny kraj podľa slov trenčianskeho župana Jaroslava Bašku 
vyčlenil prvýkrát v histórii na opravy ciest II. a III. triedy, ktoré sú v jeho správe sumu 3 
mil. eur. „My sme pripravení a máme aj v zásobníku projektov opravy a rekonštrukcie 
ďalších ciest, ktoré chceme financovať jednak z vlastných zdrojov a jednak za pomoci 
zdrojov Európskej únie cez Integrovaný regionálny operačný program. Pripravujeme 
podklady, projektové dokumentácie, chceme vysúťažiť tieto cesty, aby sme boli úspešní 
v získavaní finančných prostriedkov z EÚ,“ uviedol Jaroslav Baška, ktorý zároveň 
vyjadril presvedčenie, že zrekonštruovaná cesta z Nitrianskeho Pravna po hranicu ŽSK 
bude niekoľko rokov slúžiť motoristickej verejnosti, a že sa zvýši aj bezpečnosť na tomto 
takmer 7km úseku.  
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Róbert Mikudík, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov 
TSK, robert.mikudik@tsk.sk , tel.: +421/ 32/ 65 55 904, mobil: +421/ 901/ 918 146 

mailto:robert.mikudik@tsk.sk

