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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu: 

Príprava rozpočtových nákladov pre investičné a projektové zámery na rok 2016 a 2017 v oblasti 

očakávaných výziev z eurofondov: 

- Sociálna oblasť – podpora budovania sociálnych služieb – KOMUNITNÉ CENTRUM 

- Nemotorová doprava – CYKLOTRASY 

- Zvyšovanie atraktivity verejnej dopravy – PARKOVISKO ŽEL. STANICA 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

V zmysle plánovaného harmonogramu výziev na NFP v rámci rôznych priorít a programov sme sa 

rozhodli vzhľadom na požiadavky, potreby, objektové možnosti a predpokladané plánované výzvy, 

začať realizovať projektové prípravy v rozsahu PD pre UR a následne SK s podrobnosťou realizácie 

stavby v troch pripravovaných výzvach.  

Sociálna oblasť – podpora budovania sociálnych služieb – KOMUNITNÉ CENTRUM 

V objekte bývalej budovy polície, p.č. 1165 k.u Leopoldov, v rozsahu troch podlaží s vybudovaním 

denného stacionára, priestorov pre rehabilitácie, krízového bývania, odľahčovacej služby a terénnej 

sociálnej práce so zázemím a i. pridružené soc. služby ktoré je poskytnutý objekt možný kapacitne 

obsiahnuť podľa PD a konzultácii so zhotoviteľmi. 

- Predbežný rozpočet na PD 40 000 eur s DPH 

- Predbežný rozpočet na realizáciu 700 000 eur s DPH 

- Predbežná výška spolufinancovania 5% z ceny diela 35 000 eur  

- Predbežný termín plnenia 2017/2018 

 

Nemotorová doprava – CYKLOTRASY 

V katastri mesta Leopoldov vybudovať cyklotrasy (v dĺžke cca 6,5km) v rozsahu prepojenia katastrov 

Červeník, Hlohovec, Madunice, Koplotovce. S vybudovaním cyklo parkoviska na železničnej stanici v 

Leopoldove. 

- Predbežný rozpočet na PD 22 000 eur s DPH 

- Predbežný rozpočet na realizáciu 700 000 eur s DPH 

- Predbežná výška spolufinancovania 5% z ceny diela 35 000 eur  

- Predbežný termín plnenia 2017/2018 

 



Zvyšovanie atraktivity verejnej dopravy – PARKOVISKO ŽEL. STANICA 

V blízkosti budovy železničnej stanice, p.č. 1610/30 k.u Leopoldov vybudovanie 64 parkovacích miest  

- Predbežný rozpočet na PD 2 220 eur s DPH 

- Predbežný rozpočet na realizáciu 210 000 eur s DPH 

- Predbežná výška spolufinancovania 5% z ceny diela 10 500 eur  

- Predbežný termín plnenia 2017/2018 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

 

Odporúčame preto schváliť mestskému zastupiteľstvu predložené projektové zámery, ktoré budú 

v nasledujúcom období rozpracovávané v jednotlivých stupňoch PD s časovou nadväznosťou na 

predkladané výzvy z eurofondov. 

 


