
Tlačová správa TTSK – rekonštrukcia Krajinského mosta v Piešťanoch

      21. 1. 2014 - Realizácia rekonštrukcie Krajinského mosta na ceste č. II/499 v Piešťanoch 
je naplánovaná v mesiacoch apríl - máj 2014 po skončení zimnej údržby s tým, že práce by 
mali  byť  ukončené  do  konca  mája  2014  v závislosti  od  priebehu  verejnej  súťaže 
a poveternostných  podmienok.  V súčasnosti  prebieha  verejné  obstarávanie  na  výber 
dodávateľa  stavebných  prác,  ktoré  zabezpečuje  Správa  a údržba  ciest  TTSK.  Zároveň 
prebieha  zabezpečenie  príslušných  stanovísk  k projektovej  dokumentácii  pre  vydanie 
stavebného povolenia. 
     Generálny dodávateľ stavebných prác rekonštrukcie mosta bude známy až po ukončení 
verejnej súťaže. Projektová dokumentácia rieši nevyhnutnú rekonštrukciu mosta a zabránenie 
jeho ďalšej  degradácie. Ide o rekonštrukciu mostného zvršku vrátane odstránenia žľabov a 
opravu izolácie.  Zároveň bude rozšírená komunikácia  medzi  obrubníkmi o 0,5 m.  V rámci 
rekonštrukcie mosta sa vykoná sanácia železobetónových častí zábradlia a oblúkov hlavného 
poľa  vrátane  vytvorenia  ochranných  a farebne  zjednocujúcich  náterov.  V zmysle 
vypracovanej  projektovej  dokumentácie  pre  vydanie  stavebného  povolenia  bude 
rekonštrukcia Krajinského mosta predstavovať finančné náklady vo výške 215 000 €.
     Z technologických  dôvodov bude  oprava  mosta  vykonaná  za  jeho  úplnej  uzávierky. 
Možnosť realizácie náhradného  premostenia cez rieku Váh počas uzávierky mosta  vzhľadom 
na veľké obchádzkové trasy  je v štádiu rozhodovania,  má však viac negatív  ako pozitív. 
Problém  je  kto  pontónový  most  požadovaných  parametrov  vlastní,  koľko  by  stál  jeho 
prenájom a hlavne za akých podmienok by sa vybudovali príjazdové cesty k nemu. Takéto 
riešenie by bolo drahšie ako samotná oprava mosta. Narážame aj na faktor časovej realizácie, 
pretože  povoľovací  proces  na  vybudovanie  príjazdovej  komunikácie  by  trval  dlhšie  ako 
oprava mosta. TTSK neurčuje počas uzávierky mosta obchádzkové trasy, bude však rokovať 
so SAD o obchádzkových trasách tak, aby doprava pre občanov bola počas uzávierky mosta 
čo najmenej komplikovaná.
     V súvislosti s dnešným stretnutím starostov v obci Banka TTSK vyhlasuje, že si splnil 
všetky ohlasovacie  povinnosti  a rozpočet  na opravu bol  schválený Zastupiteľstvom TTSK 
v októbri 2013. Trnavský samosprávny kraj ako vlastník cesty č. II/499 a Krajinského mosta 
nebol vyrozumený o konaní predmetného stretnutia, preto sa k nemu nemôže vyjadriť. 


