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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 19.06.2019 
 

K bodu:             Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného  
   finančného príspevku pre projekt: 
                                    „Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča-Kľúčové“,  
                                    spolufinancovanie 
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: - Dôvodovú správu - Informáciu o predložení Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku.  
 
                                                  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, úsek Ľuborča - Kľúčové“ 
 
B. Schvaľuje: 
a) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek  
    Ľuborča - Kľúčové“   
    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 mesta 
b)  Zabezpečenie  realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
c)  Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo  
     výške 23 781,38 EUR s DPH, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov 
e)   Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
 

 
 
 
 
 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
Informácia  o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

pre projekt: „Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové“ 
 

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, v trojmesačnom intervale - do vyčerpania alokácie. 

 Mesto Nemšová pripravuje na podanie žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku pre projekt: „Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové“ 
s termínom uzavretia hodnotiaceho kola do 21.06.2019 

 
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 pre cykloturistiku 
a budovania turistických cyklotrás. 
 
Výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu v zmysle aktualizácie ku dňu 
16.04.2019 pre Trenčiansky samosprávny kraj predstavovala sumu 2 499 384 Eur, z toho 
pre Regionálne integrované územné stratégie, súčasťou ktorej je aj mesto Nemšová je 
zostávajúcu alokácia vo výške 854 466 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. 
 



 
 
Popis projektu: 
 

Účelom projektu: „Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové“ je 
realizovať cyklochodník spájajúci obe mestské časti. Ide o územie, ktoré sa nachádza vedľa 
cesty II/507 vľavo v smere Nemšová – Trenčín. Stavba začína za MK Družstevná idúcou do PD 
Vlára a končí na ploche pri cintoríne v k. ú. Kľúčové. Cyklochodník v úseku Ľuborča – 
Kľúčové (SO 200) má dĺžku 1011,23 metra, šírka pojazdu je 2,50, krajnice š=0,30 m. Výmera 
povrchu je cca: 2528 m². Súčasťou cyklochodníka je aj lávka ponad potok Kľúčovec a taktiež 
prekládka metalického kábla v dl.cca 160 m a ochrana spojky na optokábli vybudovanou 
montážnou šachtou aby nebolo potrebné prekladať optokábel vzhľadom na príliš vysoké 
náklady na prekládku. 

Nakoľko pohyb chodcov ako aj cyklistov po ceste II/507 medzi mestskými časťami je pri 
neustále sa zvyšujúcej intenzite dopravy značne rizikový, výstavbou cyklochodníka a tým 
oddelením motorovej a nemotorovej dopravy dôjde k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov 
premávky.  
 
Celkový rozpočet projektu pozostáva z nasledovných výdavkov: 
Projektová dokumentácia:         14 800,00- Eur 
Stavebné práce:                       451 227,51,- Eur 
Stavebný dozor:                           9 600,00- Eur 
Spolu:                                      475 627,51 Eur  

 
Spoluúčasť mesta Nemšová - 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu na 
financovaní projektu predstavuje čiastku vo výške 23 781,38  Eur s DPH.  

 
 
 

Vypracovala: Ing. Andrea Ondrejičková, 


