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        Spišská Nová Ves 26. 07. 2013 

 
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 01. 08. 2013 
 
PREDMET 
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu ZEBRA II  
 
Predkladá: Ing. Jela Bednárová, prednostka Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi  
              
Spracovali: Ing. RNDr. Lívia Brovková – vedúca organizačného oddelenia 

 Ing. Júlia Jančurová – samostatná odborná referentka referátu rozvoja mesta  
                     
Prerokované:  vo vedení mesta 
  
Podpisy:  
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
schvaľuje 
 
spolufinancovanie projektu ZEBRA II vo výške najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu, vo výške do 3000 € z vlastných zdrojov. 
     
 T: 31. 12. 2013 
 Z: Ing. RNDr. Lívia Brovková 
 
 



  

Dôvodová správa 
k návrhu na schválenie spolufinancovania projektu ZEBRA II 

Mesto Spišská Nová Ves v súčasnosti spracováva žiadosť o dotáciu - projekt 
ZEBRA II, v rámci Výzva číslo VIII. PPZ 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky.  

 
Projekt ZEBRA II  

       
Zodpovedne eliminujeme bezpečnostné r iziká u aktérov  

cestnej premávky v našom meste 
 
Na zvyšovaní bezpečnosti chodcov začalo Mesto Spišská Nová Ves pracovať už v minulom 

roku prostredníctvom projektu s názvom ZEBRA – zodpovedne eliminujeme bezpečnostné riziká 
u aktérov cestnej premávky v našom meste. 

Zámerom projektu ZEBRA II je zníženie počtu dopravných nehôd, ktorými sú ohrození 
najmä nemotorový účastníci cestnej premávky, najmä deti, obyvatelia vo vyššom  veku, ako aj 
občania so zdravotným postihnutím.  

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť dopravnú bezpečnosť v meste.  
Cieľom projektu je zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste Spišská Nová Ves 

prostredníctvom realizácie aktivít projektu, od ktorých je reálne očakávať rýchly a bezprostredný 
efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti (a súčasne i počtu usmrtených osôb pri 
dopravných nehodách), ako aj viditeľné zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste v čo 
najkratšom čase.  

Aktivity projektu sú zamerané na zvýšenie dopravnej bezpečnosti v mete s dôrazom na 
nemotorových účastníkov cestnej premávky, najmä zníženie počtu usmrtených osôb pri dopravných 
nehodách. 
Špecifický cieľ: Posilniť preventívne činnosti Mesta Spišská Nová Ves v oblasti dopravnej 
bezpečnosti 

Aktivity projektu 

Aktivita 1 Nasvietenie priechodov pre chodcov 
V rámci tejto aktivity bude osvetlených  5 priechodov pre chodcov v meste Sp. Nová Ves: 

1. Priechod pre chodcov pri Mestskej polícii, ul. Školská 
2. Priechod pre chodcov pri železničnom priecestí na sídl. Západ, ul. Duklianska 
3. Priechod pre chodcov na sídl. Západ pri autobusovej zastávke, ul. Duklianska 
4. Dva priechody pre chodcov na ul. Elektrárenská (pri OD Coop Jednota a pri budove 

bývalých elektrární) 
Aktivita 2 Osadenie meračov rýchlosti – radarových meracích informačných tabúľ 
Budú osadené dva radarové meracie tabule (merače rýchlosti) v Novoveskej Hute. 
 
Aktivita 3 Výroba inštruktážneho videofilmu s tematikou dopravnej výchovy a jeho 
odvysielanie v regionálnej televízii TV Reduta,  



  

- s možnosťou ich ďalšieho využívania pre vzdelávanie. 
Prostredníctvom tejto aktivity dôjde ku zvýšeniu povedomia občanov pri dodržiavaní základných 
zásad cestnej premávky. 
Aktivita 4 Preventívna akcia pre verejnosť s možnosťou vyskúšania simulátora nárazu 
V rámci kultúrneho podujatia, ktoré bude zorganizované na tému dopravnej bezpečnosti budú mať 
deti možnosť získať vecné ceny v súťaži a občania budú môcť vyskúšať simulátor nárazu, ktorý 
bude zapožičaný. Jednou z najčastejších príčin úmrtia a ťažkých úrazov je, že vodiči nepoužívajú 
bezpečnostné pásy. Simulátor veľmi jednoducho ukazuje, čo sa odohráva pri náraze na pevnú 
prekážku. Pre účastníkov simuluje náraz v rýchlosti iba 30 km/h. 
Aktivita 5 Propagácia projektu 
Výroba plagátov, bannera. 
 

Mesto Spišská Nová Ves má vo svojom Rozvojovom pláne na roky 2011 – 2020 v rámci 
priority Mesto dopravnej mobility i cie ľ Zlepšiť dostupnosť mesta Sp. Nová Ves, technický 
stav komunikácií a ich dopravnú vybavenosť. Tento cieľ sa má dosiahnuť prostredníctvom 
Opatrenia 11.3 Zvýšenie funkčnosti križovatiek a bezpečnosti železničných priecestí a 
priechodov pre chodcov. Medzi navrhovanými aktivitami tohto opatrenia je definovaná i Aktivita 
11.3.2 Zvýrazniť priechody pre chodcov (zmena materiálu, zdrsnenie povrchu, osvetlenie..). 

 
Trvanie projektu : do 31. 12. 2013 
Forma a intenzita pomoci 
Pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov v nasledovnom pomere: 
- Dotácia maximálne 95 % z oprávnených výdavkov projektu  
- Minimálne 5 % oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa 
 

V rámci žiadosti o dotáciu je povinnou prílohou Uznesenie mestského zastupiteľstva o 
schválení spolufinancovania projektu vo výške minimálne 5 % z oprávnených výdavkov projektu. 
Predkladáme Vám preto, na schválenie návrh na spolufinancovanie projektu ZEBRA II vo výške 
najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, vo výške do 3000 € z vlastných 
zdrojov.  
 
Členenie rozpočtu projektu v žiadosti o dotáciu 

 
 

V Spišskej Novej Vsi 26. 07. 2013 

Celkové rozpočtové náklady projektu v eurách  30000 

Vlastné zdroje financovania projektu v eurách 
5 % 

1500 

Iné zdroje financovania projektu v eurách 0 

Výška požadovanej dotácie v eurách v členení 
na bežné výdavky a kapitálové výdavky v 
eurách  

Bežné výdavky                        2500 

Kapitálové výdavky                26000 


