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SPIŠSKÁ NOVÁ VES
•1 Kboduč.:12

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO

16.3.2017

PREDMET: Schválenie povinného spoluflnancovania projektu v rámci výzvy na
predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osób.

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Spravoval:

Důvod predloženia:

Podpisy:

Ing. Jela Bednárová, prednostka Mestského úradu
Ing. Stefan Pohly, vedúci
Ing. Darina Paveleková, v úca r erátu rozvoja mesta

Povinná priloha k Žiadosti o NFP

ľ
r

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. Bene na vedomie:

Informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Cyklotrasa Hornád - Pri Vyšnej Hati -

Madaras

2. Schval‘uje:

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Cyklotrasa Hornád - Pri Vyšnej Hati
- Madaras“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO 1-5Cl 22-2016-15, ktorého cide sú v
súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v sůlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spoluflnancovanie realizovaného projektu vo
výške 15000 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
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Bod: 12 Cyklotrasa Hornád - Pri Vyšnej Hati – Madaras 
 
Mesto Spišská Nová Ves plánuje do výzvy predložiť projekt výstavby cyklochodníka Hornád, ktorý 
umožní a skvalitní nemotorovú prepravu obyvateľov z najväčšieho sídliska v Spišskej Novej Vsi – 
sídliska Mier – do centra mesta  a tiež zjednoduší spojenie východnej a západnej časti mesta popri 
rieke Hornád. 
 
Samotná stavba pozostáva z objektu cyklochodníka v dlžke 1,5 km, verejného osvetlenia, sadových 
úprav, exteriérového dizajnu (vybudovanie cyklostanoviska s lavičkami a stojanmi na bicycle) a z 
komplexnej rekonštrukcie dotknutnej križovatky (Za Šestnástkou - Letecká) 
 
 Z hľadiska rozpočtu bola rozdelená na podobjekty nasledovne: 
 

 Asfaltová cyklotrasa (3 m šírky) so zvislým a vodorovným dopravným značením  255 000 € 
 Prekládky inžinierskych sietí  9 000 € 
 Odvodnenie a úprava existujúcich kanalizačných šácht 5 000 € 
 Protipovodňový železobetónový múr so zábradlím 262 000 € (už pri príprave projektu 

vyplynula mestu povinnosť v rámci vyjadrovaní dotknutých subjektov na vybudovanie 
protipovodňovej ochrany na úroveň storočnej vody 

 Verejné osvetlenie 125 000 € 
 Sadové úpravy 9 000 € 
 Exteriérový dizajn a cyklostanovisko 25 000 € 
 Rekonštrukcia križovatky 9 000 € 

 
V sume celkom 720 000 € 
 
V rámci výzvy sú oprávnené aktivity: 
A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu,  
B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.  
V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:  
A.1. cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických 
komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich 
miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami,  
A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie 
stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia  
A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc 
okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);  
A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest 
v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.;  
V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:  
B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.  
 
Vzhľadom k tomu, že v rámci výzvy sú neoprávnené výdavky protipovodňové opatrenia,  budovanie 
resp. rekonštrukcia chodníkov pre peších, verejné osvetlenie. V rámci oprávnených aktivít bude z 
povôdného rozpočtu cca 720 000€ sa do projektu pre podanie žiadosti stanovila čiastka 260 000 € 
ktorá zahŕňa oprávnené výdavky - výstavbu cyklochodníka, sadové úpravy, cyklostojany a časť prác 
súvisiacich s úpravou križovatky.  
 
 
Uzavretie hodnotiaceho 1. kola je  21.3.2017 
 
Vypracoval: Š. Pohly 
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PREDMET: Sehválenie povinného spoluflnaneovania projektu v rámci výzvy na
prcdloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na eelkovom počte prepravených osób.

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Spracoval:

Dövod predloženia:

Podpisy:

Ing. Jela Bednárová, prednostka Mestského úradu
Ing. Stefan Pohly, vedúci
Ing. Darina Paveleková,eátu rozvoja mesta

Povinná priloha k Žiadosti o NFP

Návrh na uznesenie:

Mestské zaswpiteľstvo v Spišskej Nove] Vsi

1. Bene na vedomie:

Informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Cyklotrasa nábrežia Hornádu

2. Schvaľuje:

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Cyklotrasa nábrežia Hornádu“
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého cide sú v súlade s
platným územným plánům mesta a platným programům rozvoja mesta;
- zabezpečenie rea]izácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie flnančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 50000 E aiw rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmicnkami poskytirntia pomoci
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

ZASTUPJTEESTVO



Bod: 12 

Cyklotrasa nábrežia Hornádu  

Predložený projektový zámer vychádza z pôvodného rozpočtu vytvorenie námestia pri Multifunkčnom 
baníckom a energetickom centre. V rámci vypracovania žiadosti sa do rozpočtu projektu zahrnú len 
oprávnené aktivity. – cyklochodník, cyklostanovište, stojan na bicykle 

Je preto nevyhnutné dopracovať rozpočet, dopracovať dokumentáciu podľa najnovších technických 
noriem aby projekt mohol byť podaný. Návrh na uznesenie povinného spolufinacovania sa dáva 
z dôvodu povinnej prílohy ale aj z časového hľadiska, keďže je predpoklad, že najbližšie zasadnutie 
MsZ bude po termíne podania žiadosti o NFP. Predpokladaný celkový rozpočet stavby je cca  
1 000 000€ z toho 5% spolufinacovanie je v sume 50 000€.  
 

   
    
    

Realizácia nemotorovej dopravy a cyklodopravy na Nábreží Hornádu v 
Spišskej Novej Vsi  

Pôvodný 
stav.objekt 

    CYKLOTRASA NÁBREŽIA HORNÁDU 
 

    
1. Realizacia novej kolonady popri rieke Hornad medzi mostami (od Zimného 
štadióna ku mostu na sídlisko Mier)  

SO 05 

 
1.1. 

Ochrana elektrických vedení v zemi, násypy, zhutnenie, príprava podkladu  
(nosnosť aj pre prejazd pre sanitky, technika PBaH, elektrický vláčik na 
prevoz bicyklov a chodcov do Zoo, ...).  

 

 
1.2. Oporný múr pozdĺž rieky ( monolitický / prefabrikovaný ) / zábradlia  

 

 
1.3. 

Zámková dlažba - farebné riešenie v štýle "banské podvaly" do Baníckeho 
námestia   

 
1.4. 

Parkové úpravy - zeleň, dreviny, trávnaté plochy, dovoz kvalitnej zeminy, 
smetné koše, stojany na bicykle a oddychové miesta - lavičky, ...  

 
1.5. 

Verejné osvetlenie - doplnenie jestvujúceho nového VO a prerobenie / 
zdvihnutie stĺpov do budúceho terénu  

    2. Nový most iba pre peších a cyklistov ( náhrada pôvodného starého mosta do 
osady Klepár, cca pred 200 rokmi) bude spájať novú pešiu a cyklodopravu do 
centra mesta od ulíc  "Šestnástka" atď.)  

SO 03 

 
2.1. 

Most / lávka cez rieku Hornád bez podoprenia (úroveň na 100 ročnú vodu) - 
materiál - kov, drevo, sklo,  

 
2.2. Nasvietenie mosta 

 
 

2.3. Úprava svahu rieky pri moste na oboch stranách mosta 
 

    3. Komunikačná rozptylová plocha - výstup z mosta smerom do mesta (teraz 
štrková plocha "námestia") 

SO 02 

 
3.1. Búranie jestvujúcich betónových plôch, starých zámkových dlažieb 

 

 
3.2. 

Rozptylová plocha z mosta a riešenie vstupu vstupu do Baníckeho 
multicentra vrátane náročných terénnych úprav  

 
3.3. 

Nekryté a kryté stojiská na bicykle, nabíjacia stanica na elektrobicykle, 
fotovoltaický štvorlístok   

 
3.4. 

Trávnaté plochy, zeleň, dreviny, imoliliár - lavičky, pitná fontánka, 
odpadkové koše, doplnky,   

 
3.5. 

Osvetlenie v dlažbe - mapa starých banských miest Spiša - zápustné 
svietidlá  

 
3.6. 

Nový chodník od Coopu a od centra mesta - vstupná plocha pred 
Multifuknčným centrom   

 
3.7. Tabuľa bývalých banských kapitanátov a 16-tich Spišských miest  

 
  

   
4. Doriešenie prepojenia pešej, cyklistickej dopravy a skľudnenie motorovej 
dopravy /bez prepojenia do centra/ 

SO 01 

 
4.1. Búranie starého múra školy , odvoz a likvidácia sutí 

 

 
4.2. Búranie pôvodného skladu školy, odvoz a likvidácia stutí - 25m2  

 



 
4.3. 

Riešenie nového vstupu do areálu školy pre peších, cyklistov (oddelenie 
automobilovej dopravy kruhovým objazdom), ochrana detí a chodcov pri 
vykládke detí do školy, ... 

 

 
4.4. 

Ochrana podzemných NN a VN sietí, prekládky verejného osvetlenia, 
vyrovnanie terénu, podsypy, násypy, odvodnenie terénu ( od ulice Nad 
Medzou po nové budúce schodisko a rampu do námestia) 

 

 
4.5. 

Nový prepojovací chodník šírky cca 5m pre peších a cyklistov do námestia 
a smerom do centra mesta - zámkové dlažby, farebné riešenia  

 
4.6. Nové schodisko a cyklorampa - na prekonanie výškovej úrovne 

 

 
4.7 

Vybudovanie nového estetického oporného múru v zadnej časti areálu školy 
s využiteľnými plochami (lezecká stienka, banské prvky na stene,...)  

 
4.8. V areáli školy - stojany na bicykle, nabíjacia stanica na elektrobicykle  

 

 
4.8. Parkové úpravy - náhrada a výsadba nových stromov, kríky 

 
 

4.9. Verejné osvetlenie ( zápustné svietidlá a podobne) 
 

    5. Kúpa a prevádzka  „elektrickeho vláčika na zber a presun bicyklov a chodcov / 
turistov"   

 
5.1. 

Medzi konečnými zastávkami cyklotrasy (Madaras, ZOO, Mier, Fľúder) - 
výstupná stanica pre cyklistov smerom do Slovenského raja - smer Košiarny 
briežok atď.) 

 

 


