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Mesto Nemšová                               

 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 09.05.2019 
 

K bodu:         Informácia o realizácii projektu: Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča –  

                               Trenčianska Závada 
Spracoval:             Ing. Andrea Ondrejičková – projektový manažér 
Schválil:             Mgr. Jarmila Raftlová – prednostka úradu 
Predkladá:         Ján Gabriš – zástupca primátora mesta 
Počet výtlačkov:    20 
Rozdeľovník:         členovia MsZ – 13 x 
          zástupca primátora mesta 
          prednostka MsÚ 
          MsÚ – oddelenie správne, soc. vecí, podnikania, životného prostredia a  
           kultúry 
           MsÚ – odd. finančné a správy mestského majetku 
           MsÚ – odd. výstavby a územného plánovania 

- hlavný kontrolór 
- vedúci VPS m. p. o. 

 
Materiál obsahuje: - Informáciu o realizácii projektu „Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska 
Závada 
 
 

             
 
 

 
N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 
 
A.  Berie na vedomie: 

Informáciu o realizácii projektu: Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska Závada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informácia o realizácii projektu:  

„Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska Závada“ 
 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Interreg V-A 
Slovenská republika – Česká republika vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, kód výzvy: 
INTERREG V-A SK-CZ/2019/10. 
 
V rámci tejto výzvy sú oprávnené nasledovné typy aktivít: 
Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom 

na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne 

Projektová aktivita č. 1 -Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup 
a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej 
infraštruktúry 
Projektová aktivita č. 2 – Výstavba/rekonštrukcia turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov 
alebo špecifických chodníkov a trás pre športovú turistiku (in-line, lyžiarske, vodácke, atď.) zlepšujúcich 
prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej 
infraštruktúry. 
Typ aktivity D) Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami 

prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie 

kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov) 

Projektová aktivita č. 1- rekonštrukcia cestných úsekov II. a III. triedy na zvýšenie dostupnosti lokalít 
s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami (rekonštrukcia telesa vozovky, zlepšenie kvality povrchu vozovky) 
Projektová aktivita č. 2  realizácia opatrení smerujúcich k zmene technických parametrov vozovky 
(zvýšenie únosnosti, prejazdnosti, odstránenie nebezpečných a úzkych hrdiel) 
Projektová aktivita č. 3 – výstavba/rekonštrukcia/obnova súčastí cestných komunikácií – cestných prvkov 
(mosty, nadjazdy, podjazdy) pre zvýšenie návštevnosti kultúrnych/prírodných pamiatok najmä formou 
verejnej dopravy 
 
Pravidlá financovania pre žiadateľov/partnerov zo Slovenskej republiky: 
Maximálna výška príspevku zo zdrojov EÚ:                 85% 
Maximálna výška príspevku zo štátneho rozpočtu SR: 10% 
Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa:              5% 
 
Minimálna a maximálna výška príspevku z EÚ na projekt spadajúci pod oprávnenú aktivitu typu C: 
Minimálna výška príspevku z EÚ na projekt:        50 000 Eur 
Maximálna výška príspevku z EÚ na projekt:   2 500 000 Eur 
Žiadosti o NFP budú financované výlučne formou refundácie. 
 
Termín predkladania žiadostí o NFP: do 13.6.2019 
V rámci výzvy je stanovená maximálna doba realizácie projektu 24 mesiacov. 
 
Na základe vyššie uvedenej Výzvy sme boli oslovení mestom Valašské Klobouky na zapojenie sa do 
spoločného projektu cezhraničnej spolupráce s názvom: „Na kole po rozhlednách česko-slovenského 

pohraničí“.  
Žiadateľom nenávratného finančného príspevku by bol Mikroregion Valašské Klobucko, kde okrem mesta 
Valašské Klobouky majú záujem na českej strane zapojiť sa do projektu: Mesto Slavičín, obec Vysoké Pole, 
Újezd, Vlachovice. Na slovenskej strane by boli partnermi projektu obec Horné Srnie a mesto Nemšová. 
 
Do spoločného projektu by sa Mesto Nemšová zapojilo so zámerom realizovať v rámci aktivity C projekt: 
Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska Závada. Začiatok úseku cyklotrasy v k-ú Ľuborča, 
napojená na štátnu cestu III/1884, ulica Závadská. Koniec úseku v k.ú. Trenčianska Závada na štátnej ceste 
III/1884, ulica Podhorská. Dĺžka úseku cca 1,8 km. Šírka úseku 3-4 metre, nakoľko cyklotrasa by mala 
parametre prístupovej cesty ( k vstupu na priľahlé nehnuteľnosti, vrátane občasného prístupu do lesa za 



účelom ťažby dreva, tomuto by bola prispôsobená aj skladba navrhovanej cyklotrasy), pričom však v prvom 
rade bude slúžiť za účelom cyklistického prepojenie miestnych častí Ľuborča – Trenčianska Závada. 
V rámci cyklotrasy by bol navrhnutý adekvátny počet výhybní. V trase cyklotrasy sa tiež uvažuje umiestniť 
v rámci oddychovej zóny mobiliár v rozsahu: lavičky, stôl, odpadkový kôš, spevnená plocha, stojan na 
bicykle, informačné tabule. 
 
Predpokladaný rozpočtový náklad na 1,8 km výstavby cyklotrasy je 850 000,- Eur bez DPH.  
 
Podrobnejšie informácie by boli predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva po vypracovaní 
projektovej dokumentácie, výkazu výmer a rozpočtu, nakoľko je potrebné schváliť výšku spolufinancovania 
projektu ( 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu). 
 
V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok sme povinní v rámci vysporiadania 
majetkovo-právnych vzťahov predložiť doklad preukazujúci iné právo na majetok vzťahujúci sa 
k pozemkom, na ktorých sa bude projekt realizovať - pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP. 
 
 
Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková 
 
 
 
Príloha: 
1 x mapový podklad trasovania cyklotrasy 
1 x zoznam dotknutých parciel  
 


