
SSC opravila ďalších 13 úsekov v rámci veľkoplošných opráv  
 
Slovenská správa ciest v rámci projektu veľkoplošných opráv ciest I. triedy opravila v 

tomto roku 13 úsekov vo všetkých regiónoch Slovenska, spolu ide o 36 km ciest. Náklady na 
opravy dosiahli 13,8 milióna eur s DPH. 

Aktuálne sa pracuje na opravách dvoch úsekov v celkovej dĺžke 8 km v hodnote 4,2 
miliónov eur.      

Ďalších osem úsekov (23,2 km) sa začne opravovať v najbližších týždňoch.   
Práce na veľkoplošných opravách odštartovali v apríli 2021. SSC v minulom roku pre 

motoristov v rámci Veľkoplošných opráv ciest I. triedy opravila 75 úsekov v celkovej dĺžke 
282,9 km. Išlo o 25 úsekov a 100 km viac, ako v roku 2021 plánovala urobiť. Celkový finančný 
objem veľkoplošných opráv vo všetkých regiónoch Slovenska dosiahol v minulom roku 
hodnotu 68,8 mil. eur s DPH. Spolu bolo položených 4 125 460 m2 ložnej a obrusnej 
asfaltovej vrstvy. 

Ide o najväčšie opravy ciest I. triedy v histórii Slovenska. V rámci projektu sa za štyri 
roky opraví viac ako 700 km ciest za približne 200 miliónov eur s DPH. Výsledkom 
veľkoplošných opráv je nový súvislý asfaltový koberec, ktorý sa na vozovku pokladá po 
odstránení poškodených vrstiev. Zhotoviteľmi prác sú stavebné spoločnosti, ktoré o 
jednotlivé úseky súťažia v elektronických aukciách. 
 
Opravené úseky  
 
Kraj                     Názov úseku                                                                                                    Dĺžka v km   
NSK  I/64 obec Branč                                                                                          2,195 
NSK  I/64 Nové Zámky - od svet.križ. I/64 a I/75 - po kruhovú križ. I/64 a I/75    1,010 
NSK  I/63 Komárno                                                                                           0,402 
NSK  I/64 Hurbanovo                                                                                            2,500 
TTSK  I/51 Biela Hora                                                                                            4,295  
BBSK  I/66 Napojenie R1 Hušták - križovatka Shell (vrátane vetiev)      5,200  
BBSK  I/59 BB - Mitsubishi;  Staré Hory - Sliačany                                  6,513 
BBSK                   I/66 Babiná obchvat                                                                                                2,400 
PSK  I/18 Poprad - Hôrka                                                                             2,009  
TSK  I/64 Prievidza, nadjazd ponad železnicu - koniec obce                    0,968 
TSK  I/64 Nadlice - Žabokreky n./N                                                               2,550 
TSK  I/61 Trenčianske Bohuslavice - hr. okr. NM/TN                                  3,490  
TSK  I/49 Vieska, kr. Mostište - Púchov, OK Makyta, Lidl                                  2,500 
 
 

Pracuje sa  
ZSK  I/65, Martin.  Ul. Kollárova - okr. križ. Na ul. Jilemnického (OK Košúty)     3,154  
TSK  I/61 Trenčín, Záblatie - žel. priecestie Billa                                   4,862
  
 
 
 
 
Odkaz na fotografie: 
https://we.tl/t-zWZ29odLEC 

https://we.tl/t-zWZ29odLEC

