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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu: 
Výzva: IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán 

pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.  

 

Mesto Leopoldov pripravuje podanie žiadosti o NFP s projektom „Cyklotrasa Leopoldov – 

Červeník – Madunice – Koplotovce – Drahovce, premostenie cyklomostom cez Váh medzi 

katastrami Madunice a Koplotovce, SO. 01 - KATASTER LEOPOLDOV.  

 

Projektová dokumentácia zahŕňa stavebné objekty: 

  SO 01.1.1 Cyklokoridor – rekonštrukcia betónovej komunikácie 

  SO 01.1.2 Cyklokoridor – prepojovacia asfaltová komunikácia 

  SO 01.1.3 Cyklokoridor – ul. Hlohovecká 

  SO 01.1.4 Cyklokoridor – ul. Štúrova 

  SO 01.1.5 Cyklokoridor k železničnej stanici a cykloparkovisko s boxami 

  SO 01.1.6 Cyklokoridor ul. Nádražná 

  SO 01.1.7 Samostatná cyklistická cestička – Piešťanská ulica 

  SO 01.1.8 Cyklokoridor - ul. Hviezdoslavova 

  SO 01.1.9 Samostatná cyklistická cestička – poľná   cyklocestička 

SO 01.1.10 Samostatná cyklistická cestička – poľná cyklocestička, prepjovacia 

Šulekovská Gucmanova 

Rozpočet NFP predstavuje náklady v hodnote 774 000,-eur s DPH 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame Mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z vyhlásenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  Slovenskej 

republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný programu, pre výzvu na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 

nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. 

Vzhľadom na podmienky udelenia NFP odporúčame Mestskému zastupiteľstvu schváliť 

spolufinancovanie projektu vo výške 40 000,00 eur, čo predstavuje 5% spolufinancovania 

z celkových nákladov projektu. 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy v meste Leopoldov“. Projekt je predkladaný 

v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 

nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených 

osôb.  

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného 

finančného príspevku. 

c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného 

príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku a to vo 

výške 40 000 eur. 

d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Leopoldov. 

 

 

 


