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Kontrakt na rok 2019 
 uzavretý  

podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 medzi Ministerstvom dopravy  

a výstavby Slovenskej republiky a Slovenskou správou ciest  

(ďalej len „kontrakt“) 

 

Ústredný orgán štátnej správy: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky 

Sídlo:                                    Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

Oprávnený k podpisu:  Mgr. Tibor Šimoni, MBA  

generálny tajomník služobného úradu  

 Poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky. 

IČO: 30416094 

Osoby oprávnené rokovať              

o kontrakte:                              Ing. Viera Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu   

a financovania 

                                                Peter Varga, MBA, MSc., generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií  

 

(ďalej len „MDV SR“) 

 

a 

 

Rozpočtová organizácia: Slovenská správa ciest 

Sídlo:                           Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

IČO :                                       00003328 

Osoby oprávnené rokovať             

o kontrakte: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ 

 Ing. Jozef Polčic, riaditeľ úseku technického rozvoja  

 Ing. Juraj Joanidis, riaditeľ úseku pre riadenie investícií a správu 

                        Ing. Iveta Černá Ivanová, riaditeľka úseku ekonomiky  

                                                každý samostatne v rozsahu svojich právomocí 

 

(ďalej len „SSC“, MDV SR a SSC ďalej spolu ako „účastníci kontraktu“)     

                                                   

 

Úvodné ustanovenie 

 

Kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi MDV SR a SSC v oblasti 

vykonávania činností SSC a ich financovania v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou v rozpočtovom 

roku 2019.  

 
Článok I 

Doba trvania kontraktu 

 

Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. 

 

Článok II 

 Práva a povinnosti účastníkov kontraktu 

 

1. MDV SR sa zaväzuje včas písomne informovať SSC o zmenách rozsahu činností podľa článku IV 

kontraktu a ich financovania po dobu platnosti kontraktu. 
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2. MDV SR je oprávnené:  

a) kontrolovať hospodárnosť, účelnosť, účinnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov 

poskytnutých podľa tohto kontraktu, 

b) zúčastňovať sa kontrolných dní na stavbách, preberacích konaniach a tiež pravidelných kontrol siete 

ciest I. triedy so zameraním na výkon bežnej údržby, 

c) požadovať od SSC najmä: 

 podklady k vedeniu Registra investícií Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“), 

 predloženie súhrnnej správy o výsledkoch záverečného hodnotenia dokončených stavieb, 

 podklady pre vypracovanie záverečného účtu, 

 podklady k monitorovaniu a hodnoteniu programovej štruktúry, 

 podklady k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022, 

 podklady k spracovaniu koncepčných, strategických a legislatívnych materiálov, 

 podklady pre spracovanie odhadov očakávaných výdavkov Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra (ďalej len „OPII“), 

 údaje podľa § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

č. 523/2004 Z. z.“), 

 ostatné údaje a informácie, 

d) v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom 

rozpočte na rok 2019, vykonávať prostredníctvom rozpočtových opatrení úpravy v rozpočte SSC  

na rok 2019,  

e) zaujať stanovisko k písomnej žiadosti SSC na zmeny účelu použitia finančných prostriedkov  

uvedených v článku III a IV kontraktu po dobu jeho platnosti, s výnimkou tých zmien účelu použitia 

finančných prostriedkov, ktorých schválenie podlieha MF SR a vláde SR, 

f) zaujať stanovisko k písomnej žiadosti SSC vypracovanej podľa ods. 3 písm. l) tohto článku  

na použitie finančných prostriedkov refundovaných z OPII. Ak MDV SR nezašle stanovisko 

k žiadosti SSC do 10 (slovom desať) pracovných dní odo dňa doručenia, považuje sa to za súhlasné 

stanovisko.  

 

3. SSC sa zaväzuje: 

a) v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite vykonávať činnosti uvedené v článku IV 

kontraktu,  

b) v stanovených termínoch a požadovanej kvalite predkladať údaje a informácie podľa ods. 2 písm. c) 

tohto článku kontraktu,   

c) dodržať rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2019 uvedených v článku III kontraktu, 

d) predložiť MDV SR na zaujatie stanoviska, v termíne do 10 (slovom desať) pracovných dní odo dňa 

podpísania kontraktu a  Špecifikácie účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019 

(ďalej len „špecifikácia“)  uzatvorenej podľa článku IV ods. 2 kontraktu, návrh plánu verejného 

obstarávania SSC na rok 2019 v členení na tovary, služby a práce v rozsahu prílohy č. 4 kontraktu, 

e) zabezpečiť nepretržitú prevádzkovú spôsobilosť ciest vo vlastníctve štátu a správe SSC  

a organizáciu ich bežnej a zimnej údržby na celom území Slovenskej republiky v rozsahu povinností 

správcu pozemných komunikácií podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 

8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva 

zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v rozsahu výšky pridelených finančných 

prostriedkov v roku 2019 na daný účel,  

f) hospodárne, účelne, účinne a efektívne vynakladať finančné prostriedky poskytnuté  

na zabezpečenie všetkých činností podľa plánu úloh uvedených v špecifikácii v rozsahu rozpisu 

záväzných ukazovateľov na rok 2019 vrátane jeho úprav a refundovaných finančných prostriedkov, 

g) predkladať vecné a finančné plnenie činností SSC v zmysle článku V kontraktu, 

h) začať verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a zhotoviteľa stavebných 

prác z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu len v zmysle uznesenia vlády SR č. 453/2018  

a podľa písomného usmernenia MDV SR,  

i) osobám oprávneným konať vo veciach kontraktu za MDV SR zasielať v dostatočnom časovom 

predstihu mailom pozvánky na kontrolné dni na všetky investičné stavby v gescii SSC, preberacie 
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konania a zasielať záznamy z vyššie uvedených činností spravidla do 20 kalendárnych dní od ich 

uskutočnenia, 

j) predkladať MDV SR písomné žiadosti  na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov počas doby 

platnosti kontraktu a špecifikácie, a to písomne a elektronicky na mailové adresy srf@mindop.sk, 

scdpk@mindop.sk. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zmeny, ktorými sa nemenia záväzné 

ukazovatele uvedené v článku III kontraktu a v špecifikácii. V písomnej žiadosti musí byť uvedený 

dôvod požadovanej zmeny z hľadiska vecného a finančného, ako aj ostatné údaje potrebné  

na zaujatie stanoviska MDV SR, 

k) finančné prostriedky poskytnuté ako refundácia z prechádzajúcich období z OPII 

vo výške 1 493 957,30 Eur, použiť:  

 na úhradu faktúr na projekty pripravované na financovanie z OPII uvedené v prílohe č. 5 ku 

kontraktu vo výške 936 376,02 Eur, 

 na vysporiadanie záväzkov na projekty Operačného programu Doprava, ktorých zoznam je 

uvedený v prílohe č. 5 ku kontraktu vo výške 557 581,28 Eur. 

l) predkladať spolu so žiadosťou o platbu na refundáciu finančných prostriedkov z OPII aj písomnú 

žiadosť na  ich použitie, a to písomne a elektronicky na mailové adresy srf@mindop.sk, 

scdpk@mindop.sk. V písomnej žiadosti musí byť uvedený dôvod použitia refundovaných 

finančných prostriedkov z hľadiska vecného a finančného, ako aj ostatné údaje potrebné na zaujatie 

stanoviska MDV SR. Bez predchádzajúceho súhlasu MDV SR nie je SSC oprávnená tieto finančné 

prostriedky použiť.  

 

4. SSC je oprávnená:  

a) predkladať MDV SR opodstatnené návrhy na zmeny činností v priebehu roka 2019 dohodnutých 

v špecifikácii, 

b) predkladať návrhy na zmeny účelu použitia finančných prostriedkov počas doby platnosti kontraktu 

v súlade s článkom II ods. 3 písm. j) kontraktu.  

c) predkladať návrhy na riešenie následkov mimoriadnych udalostí, najmä živelných pohrôm (povodne, 

záplavy, snehová kalamita, lavíny, zosuvy a pod.). 

 

5. SSC pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami je povinná dodržiavať najmä zákon  

č. 523/2004 Z. z., zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej 

pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok III 

Rozpočet na rok 2019 

 

1. Výška rozpočtu na rok 2019 je stanovená zákonom č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019, 

rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 a upravená rozpočtovými opatreniami 

MF SR a rozpočtovými opatreniami MDV SR nasledovne: 

a) Príjmy                 555 000,00 Eur  

b) Výdavky                                   96 234 082,52 Eur  

z toho: 

bežné výdavky                  50 409 054,00 Eur 

v tom:  

prvok 0530101                  7 832 781,00 Eur 

prvok 0530104                                                           40 529 233,00 Eur 

prvok 0530503                111 200,00 Eur 

prvok 0EK0L01                63 000,00 Eur 

prvok 0EK0L03                                                                                                              690 000,00 Eur 

prvok 0EK0L09                                                                                                              666 840,00 Eur 

prvok 0EK0L0B                                                                                                              216 000,00 Eur 

podprogram 06E01                                                                                                          300 000,00 Eur 

mailto:srf@mindop.sk
mailto:scdpk@mindop.sk
mailto:srf@mindop.sk
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kapitálové výdavky                  43 990 626,16 Eur 

v tom: 

štátny rozpočet (111)                                 19 793 877,00 Eur 

štátny rozpočet (131H)           8 333 698,08 Eur 

štátny rozpočet (131I)         15 863 051,08 Eur 

 

prostriedky EÚ a spolufinancovanie                                                                           1 834 402,36 Eur 

 

pričom SSC má nad rámec vyššie uvedenej sumy výdavkov zabezpečené finančné krytie v rámci rozpočtu 

MDV SR: 

a) vo výške 5 000 000,00 Eur na prípravu projektov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 6  

ku kontraktu, 

b) vo výške 8 079 349,33 Eur na prípravu a realizáciu projektov uvedených v prílohe č. 7  

ku kontraktu. 

 

2. Výdavky podľa ods. 1 tohto článku kontraktu sú rozpočtované v rámci programu 053 Cestná 

infraštruktúra pre prvky (projekty): 

 0530101 Správa a prevádzka SSC, 

 0530104 Údržba a opravy ciest I. triedy, 

 0530201 Výstavba cestnej siete, 

 053020A ŠR mimo spolufinancovania – MSF+NN OPII (nad GAP). 

 

3. Výdavky podľa ods. 1 tohto článku kontraktu sú rozpočtované v rámci medzirezortného podprogramu 

0EK0L - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – ministerstvo dopravy a výstavby 

SR a medzirezortného podprogramu 06E01 MDV SR – Dopravná a telekomunikačná podpora  

pre prvky (projekty) a podprogram: 

 0EK0L01 Systémy vnútornej správy, 

 0EK0L03 Podporná infraštruktúra, 

 0EK0L09 Informačný model systému cestnej siete, 

 0EK0L0B Informačný systém na správu katastrálnych dát, 

 06E01 MDV SR – Dopravná a telekomunikačná podpora. 

 

4. Okrem prvkov (projektov) uvedených v ods. 2 tohto článku kontraktu sú v programovej štruktúre SSC 

vedené aj nasledovné podprogramy a prvky (projekty), na ktoré môžu byť v priebehu rozpočtového roka 

rozpísané finančné prostriedky prostredníctvom rozpočtového opatrenia: 

 0530202 Obnova technickej základne údržby ciest, 

 0530208 ŠR mimo spolufinancovania – MSF+NN OPD (nad GAP), 

 0530209 Príprava projektov plánovaných na financovanie z fondov EÚ, 

 053020B Projekty CEF, 

 053020C I/64, R1A – Výstavba verejných účelových komunikácií v regióne Nitra, 

 053020D Rekonštrukcia priechodov pre chodcov na cestách I. triedy, 

 0530503 Projekty PPP – Balík 2, 

 0EB0102 Prioritná os č. 6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE), 

 07T0A – Implementácia rezortných politík. 

 

5. Okrem výdavkov uvedených v ods. 1 tohto článku kontraktu poskytne MDV SR v roku 2019 SSC 

finančné prostriedky EÚ a príslušné spolufinancovanie štátneho rozpočtu z prioritnej osi 6 Cestná 

infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) OPII. Tieto finančné prostriedky poskytne MDV SR len na základe 

platných Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na OPII a na základe schválenej žiadosti 

o platbu formou rozpočtového opatrenia MDV SR. 

 

6. Výšku rozpočtu na rok 2019 môže MDV SR v priebehu roka 2019 upravovať – zvyšovať alebo znižovať 

na základe rozpočtových opatrení MF SR a MDV SR v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z., pričom 

úprava rozpočtu do 5 000 000,00 Eur nepodlieha ustanoveniu uvedenému v ods. 6 článku VII kontraktu. 

Pri úprave rozpočtu nad 5 000 000,00 Eur sa uzatvorí dodatok ku kontraktu podľa ustanovenia uvedeného 
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v ods. 6 článku VII kontraktu. O všetkých rozpočtových opatreniach sú účastníci kontraktu povinní  

v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 524/2013 Z. z. viesť operatívnu evidenciu.  

 

7. Finančné prostriedky vo výške 5 000 000 Eur rozpočtované na podprograme 07T0A Implementácia 

rezortných politík (zdroj financovania 131H), finančné prostriedky vo výške 7 248 794,72 Eur  

rozpočtované na prvku 0530201 Výstavba cestnej siete (zdroj financovania 131H) a finančné prostriedky 

vo výške 830 554,61 Eur rozpočtované na prvku 0530209 Príprava projektov plánovaných 

na financovanie z fondov EÚ (zdroj financovania 131H) na prípravu a realizáciu projektov budú viazané 

na účte MDV SR a budú uvoľňované na základe písomnej žiadosti SSC predloženej sekcii cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií v termínoch 15-teho a 30-teho dňa v mesiaci v nadväznosti 

na podpísanú špecifikáciu a jej dodatky. SSC je  povinná predložiť žiadosť v takom dostatočnom časovom 

predstihu, aby boli po zaujatí stanoviska MDV SR, dodržané zo strany SSC lehoty splatnosti investičných 

faktúr. 

 

8. Žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov z podprogramu 07T0A a z prvkov 0530201 a 0530209 

musí obsahovať: 

a) číslo a názov investičnej akcie, 

b) účel použitia finančných prostriedkov podľa špecifikácie, 

c) súpis investičných faktúr podľa jednotlivých investičných akcií. 

 

9. MDV SR uvoľňuje SSC finančné prostriedky rozpočtovým opatrením, najneskôr do 15 (pätnástich) 

pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy bola žiadosť písomne doručená poskytovateľovi.  

 

10.  Porušenie finančnej disciplíny v zmysle ods. 1 písm. a) § 31  zákona č. 523/2004 Z. z. bude 

sankcionované v súlade s ods. 3 § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. 

 

11. SSC je povinná do 23 (slovom dvadsiatichtroch) dní od posledného dňa príslušného mesiaca písomne 

a elektronicky na adresy srf@mindop.sk, scdpk@mindop.sk predložiť MDV SR:  

a) prehľad výkonov (vecné plnenie) na opravu a údržbu ciest I. triedy k poslednému dňu mesiaca podľa 

vzoru tabuľky č. 1 v prílohe č. 1 kontraktu,      

b) prehľad čerpania výdavkov na opravu a údržbu ciest I. triedy k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru 

tabuľky č. 2 v prílohe č. 1 kontraktu,  

c) prehľad čerpania kapitálových výdavkov k poslednému dňu mesiaca podľa vzoru tabuľky č. 3  

v prílohe č. 1 kontraktu.   

 

Článok IV 

Účel použitia finančných prostriedkov 

 

1. Účelom použitia finančných prostriedkov podľa článku III kontraktu je zabezpečenie financovania 

činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení a vyhlášky 

č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a v rozsahu 

stanovenom zriaďovacou listinou SSC.  

 

2. Podrobné vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov je predmetom špecifikácie, ktorá je 

samostatným dokumentom, obsahujúcim časový, vecný a finančný plán úloh v roku 2019, ktorý spracuje 

SSC podľa pokynov MDV SR. Špecifikácia môže byť v priebehu roka upravená podľa potrieb SSC alebo 

požiadaviek MDV SR alebo disponibilných zdrojov rozpočtu kapitoly MDV SR v roku 2019.  

 

3. Finančné prostriedky z prvku 0530208 a 053020A môže SSC použiť iba na financovanie projektov,  

na realizáciu ktorých je účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi SSC 

a MDV SR. 

 

4. SSC je povinná v termíne do 15-tich dní od predloženia návrhu dodatku ku kontraktu spracovať 

a predložiť MDV SR aktualizáciu špecifikácie, v ktorej budú zapracované všetky skutočnosti časového, 

vecného a finančného charakteru, ku ktorým došlo do času schválenia dodatku ku kontraktu a plán na 

mailto:srf@mindop.sk
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nasledujúce obdobie. Aktualizáciu špecifikácie, ktorá bude zohľadňovať všetky finančné a vecné činnosti 

vykonané zrealizované v priebehu roku 2019 predloží SSC do 31. 12. 2019.  

 

5. Za SSC je osobou oprávnenou podpísať špecifikáciu a jej aktualizácie generálny riaditeľ, alebo ním 

písomne poverená osoba. Za MDV SR sú osobami oprávnenými podpísať špecifikáciu a jej aktualizácie 

generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií a generálna riaditeľka sekcie 

rozpočtu a financovania. 

 

6. V odôvodnených prípadoch môže dôjsť k aktualizácii špecifikácie aj v iných termínoch ako je uvedené 

v ods. 4 tohto článku kontraktu, pričom zmeny špecifikácie musia byť podpísané v súlade s ods. 5 tohto 

článku kontraktu. 

 

Článok V 

Spôsob a termíny vyhodnocovania kontraktu 

 

1. MDV SR je povinné vykonávať protokolárne štvrťročné priebežné hodnotenie vecného a finančného 

plnenia činností SSC (ďalej len „priebežné hodnotenie“). 

 

2. Priebežné hodnotenie podľa ods. 1 tohto článku kontraktu je SSC povinná predložiť MDV SR najneskôr 

do 30 dní od ukončenia príslušného štvrťroka písomne a elektronicky na adresy srf@mindop.sk a 

scdpk@mindop.sk. Priebežné hodnotenie tvorí dokumentácia v rozsahu ods. 3 tohto článku kontraktu. 

Priebežné hodnotenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom SSC, alebo ním písomne poverenou 

osobou, inak sa považuje za nedoručené. 

 

3. Dokumentáciu k priebežnému hodnoteniu za jednotlivé štvrťroky roka 2019 tvorí: 

 prehľad o plnení prioritných činností v oblasti prípravy a výstavby stavieb, ktoré tvoria prílohu č. 2 

kontraktu, 

 prehľad o stave prípravy a realizácii stavieb, ktorý tvorí prílohu č. 3 kontraktu, 

 prehľad o vecnom plnení stavieb v realizácii spolu s komentárom, 

 prehľad o priebehu verejného obstarávania v rámci organizácie v členení na tovary, služby a práce, 

ktoré tvoria prílohu č. 4 kontraktu, 

 prehľad čerpania kapitálových výdavkov v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie 

a v členení podľa programov/podprogramov/prvkov, 

 prehľad čerpania bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby v členení podľa funkčnej 

a ekonomickej klasifikácie, pričom v rámci opráv a údržby ciest budú tieto údaje poskytované  

po analytických skupinách. 

 

4. Komplexné vyhodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC za rok 2019 uskutoční MDV SR 

do 15. 04. 2020, pričom podkladom na  vyhodnotenie vecného a finančného plnenia činností SSC bude 

Výročná správa za rok 2019, ktorá podlieha schváleniu MDV SR. SSC doručí MDV SR písomný návrh 

Výročnej správy za rok 2019 najneskôr do 13. 03. 2020. 

 

Článok VI 

Spôsob zverejnenia kontraktu a Výročnej správy za rok 2018 

 

Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť ho na svojom webovom sídle, a to do 7 dní odo dňa jeho 

podpisu. SSC zverejní MDV SR schválenú Výročnú správu za rok 2018 na internetovej stránke 

do 30. 04. 2019. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi kontraktu. 

 

2. Každý účastník kontraktu je povinný zverejniť ho v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

 

mailto:srf@mindop.sk
mailto:scdpk@mindop.sk
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3. Úlohy a činnosti vyplývajúce z tohto kontraktu vykonané v roku 2019 pred podpísaním kontraktu sú 

považované za úlohy a činnosti podľa tohto kontraktu.  

 

4. Kontrakt je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, 3 (tri) rovnopisy pre MDV SR a 3 (tri) rovnopisy  

pre SSC. 

 

5. Prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 sú neoddeliteľnou súčasťou kontraktu. 

 

6. Zmeny a úpravy kontraktu sa vykonávajú formou písomného dodatku podpísaného oboma účastníkmi 

kontraktu. 

 

7. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu,  

bez časového tlaku, nie v tiesni za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ....................................    V Bratislave dňa .................................... 

     

Za MDV SR:       Za SSC: 

 

.............................................................                                         ................................................................ 

Mgr. Tibor Šimoni, MBA     Ing. Roman Žembera 

generálny tajomník služobného úradu                    generálny riaditeľ  
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Príloha č. 1 ku kontraktu 

VZOR - Mesačný prehľad výkonov na opravu a údržbu ciest I. triedy (v Eur) 
Tabuľka č. 1 

     SSC za ...(uviesť príslušný mesiac/2019)  

Prvok 0530104   
 

    
     

 

Skupina Názov 

 Výkony 
SUMÁR 

 
neúčelové 

 účelové 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2019 

Zostatok 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2019 

Zostatok 
Čerpanie 

spolu 

Zostatok 

spolu 

1 Zimná údržba  
 

   
     

 
 

2 Oprava a údržba ciest  
 

   
     

 
 

3 Dopravné značenie  
 

   
     

 
 

4 

Bezpečnostné zariadenia a 

vybavenie  

 

   

     

 

 

5 Cestné teleso a odvodnenie  
 

   
     

 
 

6 Opravy a údržba mostov  
 

   
     

 
 

7 Ostatné objekty  
 

   
     

 
 

8 Sadovníctvo, cestná zeleň  
 

   
     

 
 

9 Ostatné činnosti  
 

   
     

 
 

 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

   

 

   

     

 

 

Opravy ciest a mostov  
 

   
     

 
 

Okres Druh opravy 
Dĺ. úpravy 

(km) 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2019 

Zostatok 

    

 

 

   
 

    
    

 
 

   
 

    
    

 
 

   
 

    
    

 
 

 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

   

 

    

 

 

 



 

Vodorovné dopravné značenie     
 

 

Cesta Okres realizácie VDZ 

Dĺžka 

úpravy    

(km) 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2019 

 

Zostatok 

     
 

     

 

  
 

 
   

      
 

  
 

 
   

      
 

 SPOLU: 0,00 0,0 0,00  
 

      
 

 

Podprogram 0EK0L 

  

 

   

 
     

 

Prvok Účel použitia 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne 

od 1.1.2019 

Zostatok  

 

0EK0L01 
  

 
    

 

0EK0L03 
  

 
    

 

0EK0L09 
  

 
    

 

0EK0L0B   
 

     

 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 
 Podprogram  06E01 

 

Podprogram Účel použitia 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne od 

1.1.2019 

Zostatok 

06E01 
  

 
   

   
 

   

   
 

   

 SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabuľka č. 2 

 

VZOR - Čerpanie výdavkov opravy a údržba ciest I. triedy za ....(uviesť príslušný mesiac/2019) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                            v Eur 
  

 
 

Činnosti SSC 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne od 

1.1.2019 

Zostatok 

špeciálne činnosti (GR)           

v tom:           

servis a údržba meracej a diagnostickej techniky           

prevádzka a údržba vážnych a meracích zariadení           

meranie hluku           

bežná údržba a opravy (IVSC)           

v tom:           

IVSC Bratislava           

IVSC Banská Bystrica           

IVSC Žilina           

IVSC Košice           

SSC spolu výdavky na opravu a údržbu ciest I. triedy (630)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabuľka č. 3 

VZOR - Mesačný prehľad čerpania kapitálových výdavkov (v Eur)                                      
         

 

Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic 

                                                                                                          

 

Por. č. OZ SSC RIS 
Číslo 

stavby 
Názov stavby 

Prvok ... (uviesť kód) 

Výkupy 
Projektové 

práce 

Stavebné 

práce 

Strojné 

investície 
Celkom 

                    

                    

                    

                    

SPOLU IVSC BRATISLAVA           

                    

                    

                    

SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA           

                    

                    

                    

                    

SPOLU IVSC KOŠICE           

                    

                    

                    

                    

SPOLU IVSC ŽILINA           

SPOLU SSC           

 

 

 

  

 

 

 

     

 



 

Podprogram 05302 – Cestná sieť – výstavba a obnova 

Por. č. OZ SSC RIS 
Číslo 

stavby 
Názov stavby 

Prvok ... (uviesť kód) 

Výkupy 
Projektové 

práce 

Stavebné 

práce 
Celkom 

                  

                  

                  

                  

SPOLU IVSC BRATISLAVA         

                  

                  

                  

SPOLU IVSC BANSKÁ BYSTRICA         

                  

                  

                  

                  

SPOLU IVSC KOŠICE         

                  

                  

                  

                  

SPOLU IVSC ŽILINA         

SPOLU SSC         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podprogram 0EK0L – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

 

           

Prvok Účel použitia Schválený rozpočet 
Čerpanie za príslušný 

mesiac 

Čerpanie 

kumulatívne od 

1.1.2019 

Zostatok   

0EK0L03             

0EK0L09             

0EK0L0B       

  SPOLU: 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Príloha č. 2 ku kontraktu 

 

Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb 

       

Prioritné činnosti SSC v oblasti prípravy a výstavby stavieb Termín plnenia 

  

  

  

  

  

  



 

Príloha č. 3 ku kontraktu 

Prehľad o stave prípravy a realizácii stavieb 

Stupeň 

priority 
PROJEKT 

Zdroj 

financovania 

 

Základné 

technické 

parametre 

projektu  

(napr. 

dĺžka 

úseku a 

pod.) 

 

 

Stav 

prípravy 

projektu 

(najvyšší 

ukončený 

stupeň) 

EIA 

ukončenie 
DÚR ÚR DSP MPV SP DP 

VO na zhotoviteľa 

stavby 

Predpokladaný T 

výstavby 

(právoplatné 

ZS EIA) 

(prebratie 

DUR) 

(právoplatné 

ÚR) 

(prebratie 

DSP) 

(prebratie 

MPV k 
SP) 

(právoplatné 

SP) 

(prebratie 

DP) 

(začiatok 

VO) 

(podpis 

zmluvy) 
začiatok ukončenie 
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PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  na rok 2019 

 

 

  

Príloha č. 4 ku kontraktu 
   

P. č. 
Org. 

zložka 

Predmet 

zákazky 

(T, S, P) 

Názov 

predmetu 

zákazky 

Stav VO 

Zdroj 

financo-

vania 

Predpokl. 
hodnota 

predmetu 

zákazky 
bez DPH   

Plánovaný 

postup   

VO 

Predpoklad 

vyhlásenia 

VO  

Oznámenie  

o vyhlásení 
VO vestník 

UVO 

Termín 

otvárania 

ponúk 

Lehota 

viazanosti  

ponúk 

Dátum 

podpisu 

ZoD  

Zmluvn

á cena 
(bez 

DPH) 

Zmluvná 

cena                                 

(s DPH) 

Poznámka/ 
vysvetlenie 

1.       prebieha                       

2.       ukončené                       

3.       v príprave                       

 
    

 
          

 
    

 
          

 
    

 
          

  
Legenda: 

 
 

 

T, S, P 
 

tovary, služby, stavebné 

práce    

 
 

 

VO 
 

verejné obstarávanie ZOD zmluva o dielo 
 

VS 
 

verejná súťaž SP súťažné podklady 

 

US 
 

užšia súťaž PD projektová dokumentácia 

SN 
 

súťaž návrhov DSZ dokumentácia na stavebný zámer 

EA 
 

elektronická aukcia DÚR dokumentácia na územné rozhodnutie 

ŠR  BV 
 

štátny rozpočet bežné 
výdavky 

DSP 
dokumentácia na stavebné povolenie 

ŠR KV 
 

štátny rozpočet 

kapitálové výdavky 

DP 
dokumentácia na ponuku 

ŠF 
 

štrukturálne fondy AD autorský dozor 

 

RD 
 

rámcová dohoda IČ inžinierska 

činnosť 

 

KZ 
 

kúpna zmluva MPV majetkovoprávne vysporiadanie 

PRK 
 

priame rokovacie 
konanie 

 

 

 

ZNH 
 

zákazka s nízkou 
hodnotou 

 

 

 

 
    

 
          

     šedá farba výplne - ukončené/zrušené VO 
 

 
          

     žltá farba výplne - v príprave SP 
 

 
          

     zelená farba výplne - prebieha VO 
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          Príloha č. 5 ku kontraktu 

a) projekty pripravované na financovanie z OPII  

názov stavby                                                                                                                   

refundácie z prechádzajúcich období 

výkupy projekt. práce 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 

1. etapa - I/66 Podbrezová - most 66 - 097 
640,00   

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rákovec - križovatka 

II/526  I. etapa 
  43 956,00 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 

Hronský Beňadik  I. etapa 
  53 622,00 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny   50 949,00 

Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek 34 549,82 37 947,11 

  35 189,82 186 474,11 

I/51 Holíč – obchvat, 2.etapa (1.časť) 
267 212,51 57 010,80 

I/75 Šaľa - obchvat 39 718,18   

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Blatná 

na Ostrove - Vieska 
  37 800,00 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Tôň - 

Zlatná na Ostrove 
  38 340,00 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/75 

Tvrdošovce - Nové Zámky 
  53 892,00 

  306 930,69 187 042,80 

Príprava (PD, MPV) - I/64 Obchvat mesta Prievidze I. et., 2. stavba - MZ v 

trase budúcej I/64 153 749,66   

Príprava (PD, MPV,) Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota 
1 110,00   

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 

1. etapa- I/10 Makov - Trojačka - most 238 
  28 080,00 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/54 

Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom   37 798,94 

  154 859,66 65 878,94 

 

b) stavby hradené z Operačného programu Doprava 

Názov stavby                                                                                                                   Výkupy 

I/50 (I/16) Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa 15 000,00 

I/72 Zbojská sedlo - Tisovec Čertova dolina  129 137,14 

  144 137,14 

I/11 Čadca - obchvat, preložka cesty 110 000,00 

I/61 Trenčín - most 80 000,00 

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/18 Važec - most 373 4 957,84 

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/59 Trstená - most 098 9 411,74 

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/59 Dolný Kubín- most 075 10 771,51 

  215 141,09 

I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. stavba (2. stavba) 301,67 

I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. stavba (3. stavba) 150 910,44 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách  I. tried II. etapa - I/63 Šamorín - križovatky  15 000,00 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried II. etapa -  I/75, II/511 Dvory nad Žitavou, 

križovatka     
2 090,94 

Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) 30 000,00 

  198 303,05 
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   Príloha č. 6 ku kontraktu 

 

Názov stavby                                                                                                                   

Príprava (PD, MPV) - I/51 Holíč – obchvat, 2. etapa (1. časť) 

I/61 Most č. 061 -056 Trenčín 

I/18 Hubová - opatrenia pred padajúcimi skalami, km 509,467-510,000 

I/75 Šaľa - obchvat 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Blatná na Ostrove - Vieska 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/13 Veľký Meder - Čiližská Radvaň 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - križovatka I/13 a III/1394 - Medveďov 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a III/1404  Medveďov 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a I/63 Veľký Meder 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatky I/13 a III/1407 Ižop 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul. 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/51 Golianovo - Vráble 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/61 Bučany - Trakovice - Madunice 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa,  I/13 Medveďov, most 13-004 

I/51 Holíč – obchvat, 2.etapa (1.časť) 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa -I/62 Sereď, most 62-013 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa, I/13 Medveďov, most 13-006 

I/66 – R2- I/50 (16) - Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rákovec - križovatka II/526  I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14  I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik  I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytník - Figa  I. etapa 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/72 Brezno - most ev. č. 72 - 045 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/50 Ladomerská Vieska - most nad 

železnicou ev. č. 50-158 
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Názov stavby                                                                                                                   

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Prenčov - most 51 - 169 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Brusno - most ev. č. 66 - 089 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/76 Kozárovce - most ev. č. 76 - 035 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Hontianske Nemce - most ev. č. 

51 - 168 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Podbrezová - most 66 - 097 

Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 Prešov - Lipníky 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany 

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/18 Svinia – Michalovce 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa -I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka 

I/68 Plavnica preložka cesty  

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová - Hranovnica 

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji - I/9 Mníchova Lehota - hr. kraja BB 

Príprava (PD, MPV) - I/64 Obchvat mesta Prievidze I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/10 Kolárovice (Čiakov) 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Turany - most 303 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/64 Porúbka  - most 107 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/54 Moravské Lieskové - most 107 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/59 Liptovská Osada - Korytnica 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Mojšova Lúčka - most 263 

Príprava (PD, MPV,) Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota 

Dopracovanie DRS Križovatka II/507 s I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa- I/10 Makov - Trojačka - most 238 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany 
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 Príloha č. 7 ku kontraktu 

 

Projekty financované zo štátneho rozpočtu 

I/63 Iža , Bezpečnostné opatrenia   

I/2 Most cez potok Hlavina 

Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-025) 

Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-024) 

Zosuvy na cestách I. tried, I/51 Biela Hora,  

I/66 Šahy, odstránenie bodových závad      

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa , I/51 Lopašov, most 51-069 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa , I/61 Bučany, most 61-023 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa , I/75 Slatina, most 75-041 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa,  I/76 Čata, most 76-013 

I/61 Trnava - južný obchvat 

Dostavba cesty I/51 na 4-pruh, Trnava (severný a juhovýchodný obchvat, vrátane križovatky I/51 a III/1279) 

Križovatka I/16 Rimavská Sobota 

I/75 Veľký Krtíš - Pôtor - sanácia ( zosuv ) 

I/72 Rohozná - zosuv  

I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu   

I/66 Podbrezová - rekonštrukcia cesty II. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy  2. etapa- I/72 Rimavská Baňa-Hnúšťa  

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy  2. etapa- I/66 Valkovňa-Šumiac  

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy  2. etapa- I/65 Orovnica-Nová Baňa  

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy  2. etapa- I/9 Janova Lehota-Lutila 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy  2. etapa- I/69 Badín-Banská Bystrica 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/59 Staré Hory - most ev. 

č. 022  
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/72 Hačava most ev. č. 72-

011 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/51 Ladzany most ev. č. 51 - 

158  
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 2 etapa - I/59 Staré Hory - most ev. č. 

59-020 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/66 Šálková most ev. č. 

66-077   
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/16 Tornaľa - most ev. č, 16 

- 255 
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Projekty financované zo štátneho rozpočtu 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/66 Hámor - most ev. č. 66 - 

123 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa I/72 Hačava most ev. č. 72-

014 

I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL preložka, 2. fáza 

I/66 Tatranská Kotlina most č. 66-076  havária 

I/79 Dvorianky, riešenie bezpečnosti, II. etapa 

I/68 Ľubotín zosuv   

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa -  I/68 - 042 Sabinov most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa -  I/68 - 041 Sabinov most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/77 - -012 Podolinec most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa -  I/15 - 014 Stropkov, most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa -  I/18 - 389A Poprad  most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/66 - 057 Veľká Lomnica 

most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/77 - 033 Lenartov most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa -  I/66-083 Podspády most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/18  - 383 Lučivná most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa -  I/18 - 486 Vranov nad 

Topľou most nad žel. traťou 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/68-024 pred odb. 

Šarišské Jastrabie most 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/68 - 014 odb. 

Ľubovnianske kúpele most  

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/18 - 392 Hôrka most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa -  I/67 - 085 Javorina most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa -  I/67 - 015 Gemerská 

Poloma most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa -  I/19 - 351 Trhovište most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa -  I/79-011 Parchovany most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/67 - 033 Stratená most 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa - I/66 - 073 Spišská Belá 

most 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji 2. etapa - I/15 okr. hr. VV/SP - Sitník 

I/66 a II/540 Veľká Lomnica križovatka 

I/74 Snina - Kolonica 

I/72 Malužina - most č. 72 - 074, odstránenie havarijného stavu 
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Projekty financované zo štátneho rozpočtu 

I/18 Liptovský Mikuláš- rekonštrukcia cesty 

I/59 Nižná - most 091 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa - I/9 Nitrica - križovatka 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 2 etapa - I/18 Kraľovany - most 315 

I/65 Košťany nad Turcom - križovatka 

I/64 Zbyňov - zosuv 

I/65 D Martin - križovatka 

I/57 Most ponad Vážsky kanál - č.120 

I/65 Turček odstránenie havarijného stavu 

I/61-II/516 Trenčianska Teplá - úprava križovatky 

I/78 Oravský Podzámok, sa nácia zosuvu km 4,75-6,00 

Križovatka ciest I/65 a I/14 

I/61 Most č. 061 -056 Trenčín 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - I/57 Št.hr. ČR/SR - Horné Srnie 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji -  Rekonštrukcia cesty I/49 Mestečko - 

Púchov 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji -Rekonštrukcia cesta I/59 Liptovská 

Osada - Ružomberok 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/61 Nová Dubnica- 

Dubnica na Váhom 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice-

Lieskové-Opatovce 
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - Rekonštrukcia cesty I/64 Rajecká Lesná 

- Rajec 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa - I/59 Biely potok - most 

057 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa - I/18 Hybe - most 366 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa - I/64 Nitrianske Pravno - 

most 081 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa - I/78 Ťapešovo - most 

016 

I/18 Hubová - opatrenia pred padajúcimi skalami, km 509,467-510,000 

I/61 Dubnica nad Váhom, spojovacia vetva okruž. križovatky na ul. Obrancov mieru 

I/78 Zubrohlava, Klín - križovatky 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy – 2. etapa - I/59 Podsuchá - most 

054 

Trstená – Chyžné, most na hraničnom priechode 
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Projekty pripravované na financovanie z OPII 

I/75 Šaľa - obchvat 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Blatná na Ostrove - Vieska 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/13 Veľký Meder - Čiližská Radvaň 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - križovatka I/13 a III/1394 - Medveďov 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a III/1404  Medveďov 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a I/63 Veľký Meder 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatky I/13 a III/1407 Ižop 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji -križovatka I/13 a III/1394 Čiližská Radvaň 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v TT kraji - I/51 Levice, križovatka s Tabakovou ul. 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/51 Golianovo - Vráble 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/61 Bučany - Trakovice - Madunice 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa,  I/13 Medveďov, most 13-

004 

I/51 Holíč – obchvat, 2.etapa (1.časť) 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I/75 Tvrdošovce - Nové Zámky 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa -I/62 Sereď, most 62-013 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa, I/13 Medveďov, most 13-

006 

I/66 – R2- I/50 (16) - Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Rákovec - križovatka II/526  I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/59 Banská Bystrica - križovatka I/59 s I/14 I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/76 Hranica kraja - R1 Hronský Beňadik  I. etapa 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/66 Dobrá Niva - Breziny 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - I/16 Rakytník - Figa  I. etapa 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/72 Brezno - most ev. č. 

72 - 045 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/50 Ladomerská Vieska - 

most nad železnicou ev. č. 50-158 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Prenčov - most 51 - 

169 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Brusno - most ev. č. 

66 - 089 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/76 Kozárovce - most ev. 

č. 76 - 035 
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Hontianske Nemce - 

most ev. č. 51 - 168 
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Projekty pripravované na financovanie z OPII 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/66 Podbrezová - most 66 - 

097 

Príprava (PD, MPV) - I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 Prešov - Lipníky 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany 

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji - I/18 Svinia – Michalovce 

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. tried III. etapa -I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka 

I/68 Plavnica preložka cesty  

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji - I/66 Popová - Hranovnica 

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji - I/9 Mníchova Lehota - hr. kraja BB 

Príprava (PD, MPV) - I/64 Obchvat mesta Prievidze I. et., 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/10 Kolárovice (Čiakov) 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Turany - most 303 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/64 Porúbka  - most 107 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/54 Moravské Lieskové - 

most 107 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/59 Liptovská Osada - Korytnica 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Mojšova Lúčka - most 

263 

Príprava (PD, MPV,) Cesta I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota 

Dopracovanie DRS Križovatka II/507 s I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa- I/10 Makov - Trojačka - most 

238 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/64 Partizánske - Oslany 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/18 Strečno Starhrad - galéria 

272A 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Ružomberok - most 063 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/78 Oravská Jasenica - most 

017 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/18 Ľubela - Liptovský Mikuláš 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Liptovská Osada - most 

052 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/10 Bytča - most 251 
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Projekty pripravované na financovanie z OPII 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/11 Čadca - most 206 

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - I/49 hr. ČR/SR - Záriečie 

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. tried 1. etapa - I/59 Trstená - most 099 

 

 

 


