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Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020 – Rekonštrukcia cesty 

č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 6. ETAPA 

 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán 
pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 vyhlásilo dňa 06.10.2021 
výzvu s kódom IROP-PO1-SC11-2021-76 na predkladanie žiadostí o NFP                
na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na 
rozvoj multimodálneho dopravného systému. 

Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje nasledujúcu žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok v investičnej priorite 1.1:  

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program                                                                                                      
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
Investičná priorita: 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych 
a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov 
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy 
s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému  
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76 
Dátum vyhlásenia: 06.10.2021 
 

Názov projektu: „Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 6. 
ETAPA“ 
 
Popis projektu: Projektová dokumentácia stavebného objektu SO 106 – 
Rekonštrukcia  cesty II/516, k.ú Dežerice  /km 21,187 00 – 25,052 00/ rieši úsek 
cesty II/516 od konca úseku SO 105 km 21,187 00 po novovybudovaný úsek 
križovatky ciest R2, I/9 a II/516. 

V miestach križovatiek bude potrebné zarezanie asfaltu a niveletu vozovky výškovo 
prispôsobiť jestvujúcemu stavu, to platí pre všetky križovatky v intraviláne                  
aj extraviláne. Vjazdy na polia, poľné a lesné cesty sa dosypú zo štrkodrviny, tak aby 
sa výškovo prispôsobili zrekonštruovanej komunikácii. V obci Dežerice sa vyznačia 
autobusové zastávky vodorovným dopravným značením na zrekonštruovanej 
komunikácii na pravej strane v smere staničenia v km 22,865 00; 23,320 00                     
a na ľavej strane v smere staničenia v km 22,865 00. Obnoví sa priechod                
pre chodcov v obci Dežerice v km 22,814 00. V intraviláne obcí Dežerice                     
sa nachádza aj jestvujúce odvodnenie komunikácie, preto je potrebné všetky 
jestvujúce uličné vpusty dvihnúť na úroveň nivelety vozovky. Taktiež bude potrebné 
prispôsobiť nivelete aj všetky „uzávery“. Ich počet bude spresnený vo výkaze výmer 
tejto projektovej dokumentácie. V miestach, kde je komunikácia ohraničená 
krajnicami je potrebné ich čistenie a následne dosypanie krajníc štrkodrvinou fr. /16-
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32/. Je potrebné prehĺbenie jestvujúcich priekop a čistenie svahov od nánosov blata, 
konárov a pod. Priepusty priečne aj pozdĺžne sa vyčistia vrátane čistenia vtoku                  
a vyústení. 

Súčasťou rekonštrukcie sú aj dva mostné objekty s evidenčným č. 516 018 a 516 
019. 

Technické parametre komunikácie II/516 v km 21,187 až km 25,052: 

Kategória: C 7,5 
Mosty: 2 ks 
 
Celkové oprávnené náklady projektu:     2 207 494,27 EUR 
Žiadaná výška NFP(EFRR 85%+ŠR SR10%):   2 097 119,56 EUR 

Spolufinancovanie vo výške 5%:        110 374,71 EUR 


