
 

           

Mesto Nemšová         4.1 
 
 

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 02.05.2018 
 

K bodu:             Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného  
   finančného príspevku pre projekt: 
                                    „Cyklochodníky mesta Nemšová“, spolufinancovanie 
Spracoval:   Ing. Andrea Ondrejičková – projektový manažér 
Schválil:      Ing. Iveta Jurisová – prednostka úradu 
Predkladá:  Ing. František Bagin – primátor mesta 
Počet výtlačkov:  20 
Rozdeľovník:  členovia MsZ – 13 x 
   primátor 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: - Dôvodovú správu - Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku.  
Prerokované :  

a) v  Komisii finančnej a správy majetku mesta  23 .04.2018 stanovisko predloží predseda   

b) na pracovnom stretnutí poslancov MsZ v Nemšovej dňa 25.04.2018.  

 
                                                  Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
A. Berie na vedomie 
 informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
    príspevku (ŽoNFP) pre projekt: „Cyklochodníky mesta Nemšová“ 
 
B. Schvaľuje: 
a) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodníky mesta Nemšová“   
     realizovaného v rámci výzvy „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný   

     príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy  

     (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“ , kód výzvy:   
     IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce 
b)  Zabezpečenie  realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
c)  Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodníky mesta Nemšová“  
     s celkovou výškou oprávnených výdavkov 816 648,00 Eur s DPH (680 540,00 Eur bez    
     DPH) 
d)  Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie ŽoNFP vo výške minimálne   
      40 832 EUR s DPH, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov 
e)   Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce/mesta 



 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Informácia  o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
pre projekt: „Cyklochodníky mesta Nemšová“ 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán 

pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12 2016 Výzvu na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej 
kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 
prepravených osôb“  s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15. 

Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15 je jednokolová, otvorená, s dvoma známymi termínmi 
uzatvárajúcimi hodnotiace kolá, 1. kolo 21.03.2018 a 21.06.2018. Ďalšie hodnotiace kolá by 
mali byť uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie. 

 Mesto Nemšová pripravuje na podanie žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku pre projekt: „Cyklochodníky mesta Nemšová“ s termínom uzavretia 
hodnotiaceho kola do 21.06.2018 

 
Podmienky výzvy: 
V rámci tejto výzvy sú oprávnené nasledovné aktivity: 
A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, 
      A.1. cyklistické komunikácie – obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických   
      komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich   
      miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami, 
    A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle,  
      cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne  
      bicyklov (samotný nákup bicyklov nie je oprávnený), hygienické zariadenia a pod.) 
      A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space“, vylúčenie  
      dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov a pod.) 
      A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie  
      úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní a pod. 
B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti 
      B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod. 
 
Podporené projekty musia nadväzovať na exitujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru, resp. 
prepájať priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy.  
V rámci tejto výzvy nie sú oprávnené aktivity týkajúce sa rozvoja rekreačnej infraštruktúry, 
turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách jpre cykloturistiku 
a budovania turistických cyklotrás. 
 
Výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu v zmysle aktualizácie výzvy č.4 
predstavuje 81 830 693 EUR, pričom pre Trenčiansky samosprávny kraj je vyčlenených 
10 992 760 Eur. Minimálna ani maximálna výška nenávratného finančného príspevku na  
projekt  nie je stanovená. 
Maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu v rámci tejto výzvy nie je stanovená, 
pričom však musí byť dodržaná časová oprávnenosť výdavkov projektu (do 31. decembra 
2023). 
 
Spôsob financovania: 
Projekt bude spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške 
85% zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% zo štátneho rozpočtu, ktorý 
bude mestu Nemšová poskytnutý v prípade schválenia Žiadosti o NFP, kombináciou 
predfinancovania a refundácie. 



 
 
 
Cieľ projektu: 
 

Cieľom projektu: „Cyklochodníky mesta Nemšová“ je realizovať cyklochodník 
spájajúci južnú časť mesta Nemšová (m.č. Kľúčové) so severnou časťou, čím bude vytvorený 
juho-severný cyklistický koridor cez mesto Nemšová. 

 Stavba bude pozostávať z objektov: 
SO 200 – Cyklochodník Ľuborča – Kľúčové s dĺžkou 1011,23 m a šírkou pojazdu š=2,50 
m, krajnice 0,30 m. Ide o územie, ktoré sa nachádza vedľa cesty II/507 vľavo v smere 
Nemšová – Trenčín. Stavba začína za miestnou komunikáciou Družstevná idúcou do PD 
Vlára a končí na ploche pri cintoríne v Kľúčovom. Umiestnenie cyklochodníka zabezpečí  
bezpečný presun chodcov aj cyklistov medzi jednotlivými mestskými časťami. 
Súčasťou SO 200 je aj SO 201 – Lávka ponad potom Kľúčovec. 
SO 300 – Cyklochodník Rybárska – Lidl má dĺžku 2417,15 m. Začína v mieste odklonenia 
cyklochodníka Nemšová-Trenčín z hrádze rieky Vlára na lávku cez Vláru. Ďalej pokračuje po 
korune hrádze k sútoku Vláry a Váhu. Tam prechádza na korunu rieky Váh, po ktorej 
pokračuje až k stredisku Lidl, kde schádza z hrádze a končí za parkoviskom Lidl. 
 
Nakoľko pohyb chodcov ako aj cyklistov po ceste II/507 medzi mestskými časťami je pri 
neustále sa zvyšujúcej intenzite dopravy značne rizikový, výstavbou cyklochodníkov a tým 
oddelením motorovej a nemotorovej dopravy dôjde k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov 
premávky. Jeho realizáciou zároveň dôjde k zvýšeniu atraktivity a záujmu o nemotorovú 
dopravu nielen v riešenom úseku, ale v dôsledku prepojenia cyklochodníka napríklad na 
športový areál NTS,  čo bude mať pozitívny dopad v rámci celého mesta Nemšová. 

 
Z dôvodu, že ku dňu spracovania tohto materiálu nemáme k dispozícii rozpočet 

projektu, predpokladáme celkové výdavky vo výške 816 648,- Eur s DPH. Do rokovania je 
predložená pracovná verzia návrhu rozpočtu, nakoľko je t.č. spracovaná dokumentácia 
v stupni DÚR, platný rozpočet je možné vypracovať len na základe DSP. 

Predpokladaná 5% spoluúčasť mesta Nemšová na financovaní projektu 
predstavuje čiastku vo výške 40 832,00 Eur s DPH.  

 
 
 

Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková, aktualizované dňa 25.04.2018 


