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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I.

schváliť

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklistický chodník H2 (Solinky
– centrum) – úsek II.“ realizovaného v rámci výzvy zameranej na zvýšenie atraktivity
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na
celkovom počte prepravených osôb, vyhlásenej prostredníctvom Riadiaceho orgánu pre
Integrovaný regionálny operačný program. Ciele projektu sú v súlade s platným
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. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške minimálne 2 386,63 Eur (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Žilina.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán
pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlási výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na
celkovom počte prepravených osôb.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 47 792,51 Eur, výška nenávratného finančného
príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 45 405,88 Eur a povinné
spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 2 386,63 Eur.
Navrhnuté uznesenie tvorí povinnú prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
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VLASTNÝ MATERIÁL
Cieľom projektu je vybudovať II. etapu chýbajúceho úseku cyklotrasy H2 v meste
Žilina, ktorá umožní prepojenie sídliska Solinky so sídliskom Hliny a centrom mesta.
Riešením projektu je vybudovanie II. úseku doteraz chýbajúcej časti cyklotrasy H2
v meste Žilina tak, aby bol umožnený čo možno najcelistvejší dopravný ťah zo sídliska Solinky
smerom k sídlisku Hliny. II. úsek na nachádza medzi sídliskom Solinky a Hliny na ulici
Bajzova. Navrhovaný chodník pre cyklistov začína napojením na zrealizovanú cyklotrasu V6
od reštaurácie Drevená krava po lávku pre peších ponad ulicu Centrálna. Pokračuje v trase popri
chodníku pre peších za verejným osvetlením, ktoré je zachované. Ukončený je napojením na
existujúcich chodník pre peších, kde sa napája na cyklotrasu H2 – III. úsek. Cyklotrasa H2 – I.
úsek je zrealizovaným projektu z IROP, III. a IV. úsek je schváleným projektom z IROP, na
ktorý prebieha proces verejného obstarávania zhotoviteľa – následne začne realizácia
stavebných prác. Realizáciou II. úseku bude cyklotrasy H2 kompletne dobudovaná a zároveň
umožní plynulé napojenie na zrealizovanú cyklotrasu V6.
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