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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

schvaľuje

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklochodník na ulici
Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská“ 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 2 311,88 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.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán
pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ na zvýšenie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na
celkovom počte prepravených osôb. V rámci predmetnej výzvy mesto Žilina predkladá ďalší
projekt zameraný na budovanie cyklotrás v meste Žilina. Predkladané uznesenie tvorí povinnú
prílohu žiadosti o NFP pripravovaného projektu.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 46 237,53 Eur, výška nenávratného
finančného príspevku (85 % EÚ a 10 % Štátny rozpočet SR) predstavuje sumu 43 925,65 Eur
a povinné spolufinancovanie mestom vo výške 5% predstavuje sumu 2 311,88 Eur.

MATERIÁL
Cieľom projektu je vybudovať cyklochodník od lávky pre peších ponad ulicu Obchodná
po ulicu Nanterská v meste Žilina na sídlisku Vlčince II a to na prepojenie dvoch cyklotrás –
existujúcej cyklotrasy H3 a ešte nedobudovanej H23.
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Predmetom projektu sú stavebné práce podrobne špecifikované v projektovej
dokumentácií, ktorá rieši návrh smerového vedenia, ako aj šírkových parametrov novej
cyklotrasy súbežne s existujúcim chodníkom pre peších. V návrhu trvalého dopravného
značenia sú použité zvislé dopravné značky a vodorovné dopravné značky podľa platných STN.
Dĺžka novej cyklotrasy je 233,63 m, ale dĺžka pre cyklistov vrátane vyznačenia VDZ k lávke
pre peších je 241,90m. Na uvedené stavebné práce bolo vydané stavebné povolenie.
Stanovisko komisií: komisie odporúčajú schváliť predkladaný materiál.

PRÍLOHA
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