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PREDMET:

Schválcnie spolufinancovania projektu s názvom Cyklotrasa Ferčekovce — Novoveská

Huta
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Spracoval:

Dňvod predioženia:

Podpisy:

Ing. Pavol Bečarik. primátor mesta

Ing. Darina Paveleková, vedúca referátu rozvoja mesta

povinná príloba k Žiadosti o NFP

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

Schval‘uje:

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Cyklotrasa Ferčekovec — Novoveská
Huta.“, realizovaného v rámci výzvy č.IROP-PO1-SC122-2016-15“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom obce/mesta‘kraja a platným programom
obce/mestalkraja;

- zabezpečenie reaíizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

roz‘oja

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo

ľ—

MESTSKÉ ZASTUPITEBSTO

výškc 37318,36 E.



Důvodová správa:

Mesto Spišská Nová Ves sa plánuje zapojiť do výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osób č.IROP-PO1-SC122-2016-15 s terrnínom
uzavretia hodnotiaceho kola 21. 6.2019.

Do tejto výzvy Mesto ako žiadatel‘ predkladá projekt Cyklotrasa Ferčekovce — Novoveská Huta.

Trendom riešenia dopravy v mestáeh v súčasnosti je obmedzovanie motoristickej dopravy a
jej postupné nahrádzanie dopravou nemotoristickou, medzi ktorú patrí aj doprava cyklistická.
Mesto Spišská Nová Ves má už zrealizovaných niekoľko cyklistických trás. Ďalšou v poradí
je navrhovaná cyklotrasa spájajúca miestne časti Novoveská Huta a Ferčekovce.

Uzemie budúcej stavby sa nachádza v Spišskej Novej Vsi, v miestnych častiach Novoveská
l-luta a Ferčekovce na parcelách C-KN Č. 8099/I (E-KN Č. 55792, 57681/la 57681/502),
9797/1,8098/1 (E-KN Č. 7800), 9714, 9716/1, 9717/1 a 9712/I vo vlastníctve Mesta Spišská
Nová Ves. V súčasnosti toto úzernie tvoria trávnaté plochy (lúka), resp. vyjazdená lesná cesta
bez mého využitia.

ÚČelom výstavby cyklotrasy je zabezpečit‘ vyhovujúce prepojenie miestnych častí Ferčekovce
a Novoveská Huta kornunikáciou pre využitie alternatívnej dopravy nezaťažujúcej životné
prostredie, medzi ktoré patrí aj cyklistická doprava. V zimnom období je možné cyklotrasu
využívat‘ aj na účely bežeckého lyžovania.
Cyklotrasa je obojsmerná, dvojpruhová cyklotrasa so spevneným povrchom šírky 3,30 m
acelkovej dlžky 1 927,67 ni Na trase bude zrealizované aj cyklistické odpočívadlo
s jednoduchým dreveným prístreškom pre možnost‘ krátkeho oddychu a občerstvenia
cyklistov.

Navrhovaná cyklotrasa bude vytvorená s povrchom z asfaltobetónového krytu, ktorý je
vyhovujúci aj prejazdu korčuliarov nakolieskových korčuliach.

Komunikácia bude napojená na eXistujúce miestne komunikácie - na Sádrovcovu ulicu v
Novoveskej Hute a Nitriansku ulicu vo Ferčekovciach.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 746 367,22 € a výška spolufinancovania projektu jev zmysle
výzvy stanovená na 5 % z celkových výdavkov projektu, t.j. 37318,36 €

V Spišskej Novej Vsi, 6. 6.2019


