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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2020
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

ruší
1. bod II. uznesenia č. 296/2019 zo dňa 03.12.2019

II.

schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Nové cykloprístrešky v
centre mesta“, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého
ciele sú v súlade s územným plánom mesta Žilina a platným programom rozvoja
mesta Žilina a ďalšími strategickými dokumentmi;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. výšku oprávnených výdavkov projektu: 34 963,64 Eur;
4. zabezpečenie a finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého NFP, čo predstavuje 1 748,18 €, v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci;
5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu
na predkladanie žiadostí o NFP na dopytovo orientované projekty, ktorých účelom je zvýšenie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na
celkovom počte prepravených osôb. Mesto Žilina sa plánuje zapojiť do uvedenej výzvy so
zámerom propagácie a zvyšovania atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti,
prostredníctvom doplnkovej cyklistickej infraštruktúry.
V rámci vybudovania a rozšírenia doplnkovej cyklistickej infraštruktúry má mesto
Žilina za cieľ aj vybudovať nové cykloprístrešky.
Predmetom projektu „Nové cykloprístrešky v centre mesta“ je vybudovanie 2
cykloprístreškov v meste Žilina. 1 prístrešok bude umiestnený pred mestskou plavárňou a 1 pri
MsÚ v Žiline.
Celkové oprávnené výdavky projektov sú stanovené na základe projektovej
dokumentácie stavby.
Výška žiadaného NFP predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov a povinné
spolufinancovanie mestom bude vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.
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MATERIÁL
Nové cykloprístrešky v centre mesta
V rokoch 2012 – 2014 sa v Žiline inštalovali cykloprístrešky v celkovom počte 5 ks. Šlo
o prístrešky, ktoré sú určené na parkovanie bicyklov, ktoré nie sú vystavené poveternostným
vplyvom. Cykloprístrešky sú originálneho a atraktívneho dizajnu. Predný panel obsahuje
priestor na umiestnenie propagačného plagátu prípadne mapy. Podobné cykloprístrešky máme
záujem inštalovať 1ks pred budovu Mestskej krytej plavárne v Žiline a ten bude slúžiť
užívateľom plavárne. Ďalší prístrešok bude umiestnený pred budovou MsÚ a bude obsahovať
aj tzv. „zelenú“ strechu. Prístrešky majú príslušný počet stojanov (7 – 9) to znamená, že
v prístrešku je možné parkovať 2-násobný počet bicyklov.
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