
 

www.skhu.eu 

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

 
Obsah tejto správy nemusí nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej únie. 

 

Výstavba mosta cez rieku Ipeľ medzi obcami Vrbovka - Őrhalom 

Teritoriálny akčný 
plán zamestnanosti 

Nové pracovné miesta v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v stavebníctve 

Krátky názov JOBS 

Názov projektu 
Borderless Nature - Ipeľ/Ipoly Bridge/ JOBS - Výstavba mosta cez rieku Ipeľ 
v lokalite obcí Vrbovka – Őrhalom 

Krátky názov Ride Up! 

Partneri projektu 
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 
Obec Vrbovka 

Trvanie TAPE 36 mesiacov 

Celkový rozpočet 3 049 906,99 € 

Z toho ERDF 2 592 420,94€ 

 
Obce Vrbovka a Őrhalom sa nachádzajú v slovensko-maďarskom prihraničnom území. Jedná sa 
o susedné obce  na pravom a ľavom brehu rieky Ipľa.  
Ipeľ ako rieka – by nemala predstavovať rozdeľovaciu bariéru v rámci územia a preto pre obyvateľov 
územia  výstavba mosta cez hraničnú rieku je dlhodobou prioritou.  
 
Napriek tomu, že obce sú od seba v blízkosti do 1,5 km, v súčasnosti medzi nimi najbližšou 
možnosťou prekročenia hranice je hraničný priechod s obchádzkou cca. 20-25 km. Tento nepriaznivý 
stav oslabuje možnosti cezhraničnej mobility pracovnej a efektívnej teritoriálnej spolupráce a tým 
aj konkurencieschopnosť slovensko-maďarského pohraničného regiónu. Tento projekt je 
príspevkom k riešeniu tohto stavu.  
 
Prvotným cieľom projektu je zlepšenie priameho cezhraničného spojenia medzi obcami Őrhalom 
a Vrbovkou prostredníctvom výstavby mosta cez Ipeľ. Investícia okrem jednopoľového cestného 
mosta s rozpätím 31,5 m obsahuje aj novostavbu cestnej komunikácie s chodníkom v dĺžke 40 m, 
obnovy cesty, ktorá vedie k mostu v rozsahu takmer 360 m a oddychovej plochy v blízkosti mosta.  

Vytvorením nového cezhraničného cestného prepojenia dôjde k zníženiu času trávenej cestovaním 
ako aj nákladov dopravy. Zároveň sa vyrieši lokálna dopravná izolovanosť obce Vrbovka, ktorá 
v súčasnosti je koncovou obcou. Otvoria sa nové možnosti cezhraničného toku pracovnej sily, 
posilnenia hospodárskej, kultúrnej, spoločenskej a inštitucionálnej spolupráce s cieľom spoločného 
rozvíjania aj doteraz nevyužitého prírodného, historického a kultúrneho bohatstva územia.  
 


