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PREDMET:

Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Prestavba cyklochodníka pil bývalých

kasárňach 1. etapa

Prcdkladá:

Spracoval:

Důvod predložcnia:

Pod pisy

Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Ing. Darina Paveleková. vedúca referátu rozvoja mesta

povinná priloha k Žiadosti o NFP

Návrh na uzncscnie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

Schval‘uje:

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Prestavba cyldochodníka pri bývalých
kasárňach 1. etapa“. realizovaného v rámci výzvy č.lROP-PO1-SC1222016-15“, ktorého
cide sú v súlade s platným územným plánom obce!mesta‘kraja a platným programom rozvoja
obce/mestalkraja;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie flnančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výškc 10 890,02 E.

- zabezpečenie dofinancovania neoprávnených výdavkov vo výške 131 811,11 E z vlastných

MESTO

MESTSKÉ ZASTUPITEESTVO

zdrojov



Důvodová správa:

Mesto Spišská Nová Ves sa plánuje zapojiť do výzvy na predkladanie Žiadosti o nenávratný
flnančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopľavy (predovšetkýrn
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osób č.IROP-PO1-SC122-2016-15 s termínom
uzavretia hodnotiaceho kola 21. 6. 2019.

Do tejto výzvy Mesto ako žiadateľ predkladá projekt Prcstavba cyklochodníka pri bývalých
kasárňach 1. etapa.

Územie budúcej stavby sa nachádza v Spišskej Novej Vsi, v území medzi areálom bývalých
kasární a riekou Hornád na parcelách C-KN c. 282 1/1, 2959 (E-KN c. 52497/4), 9166/1 (E
KN c.73583/2. 52497/6 a 51686), 3057/2, 2821/2, 3057/66, 3057/40 a 9168/2.

Existujúci cyklochodník s chodníkom situovaný medzi areálom bývalých kasární a riekou
1-lornád bol postavený pred cca 25 rokmi. Jde o cyklistickú cestičku a cestičku pre chodcov,
ktoré sú vzájomne oddelené zeleným pásom, pričom bližšie pri rieke sa nachádza cestička pre
chodcov. Komunikácie majú šírku 2,50 m (pre cyklistov), resp. 2,0 m (pre chodcov), zelený
deliaci pás 0,50 m. Stavba z dóvodu svojho užívania a poveternostných vplyvov vykazuje
mierne poškodenia (asfaltobetónový kryt), ale aj vážnejšie (prepadávanie konštrukcie
chodníka pre chodcov v úseku jeho priblíženia sa k hrane koryta vodného toku). Naviac, nic
je tu zrealizované ochranné zábradlie, ktoré by zabránilo prípadnému pádu chodcov do ricky.

Vzhl‘adom k uvedeným nedostatkom, ako aj vzhľadom na celkový zámer vybudovania
súvislej Cyklotrasy Hornád v Spišskej Novej Vsi (s cieľom obmedzenia motorovej dopravy
ajej nahradenia alternatívnou cyklistickou a pešou dopravou, ktoré budú vedené samostatne a
v príjemnom prostredí. mimo ostatných účastníkov dopravy) sa mesto rozhodlo pre prestavbu
uvedeného poškodeného úseku tak, aby vyhovoval súčasným požiadavkám a predpisom.

Priestorovo projekt rieši územie, ktoré začína na konci radových garáži pri vstupe do novej
lokality výstavby rodinných domov „IBV Kožuchova“. Chodník pre peších navrhnutý bližšie
k rieke Hornád. Jeho šírka bude 1,50 m, šírka cyklochodníka 3,0 m a ich vzájomné oddelenie
bude deliacim pásom šírky 0,50 m. Trasy vyhradené pre jednotlivých účastníkov premávky
budú označené dopravnými značkami „C 8 — cestička pre cyklistov“ a „C 9 — cestička pre
chodcov“), naviac sa v strede cestičky pre cyklistov osadí zahradzovací stlpik znemožňujúci
vstup motorových vozidiel. Pri mimoriadnych situáciách, napr. nevyhnutnej oprave brehu
toku. pri požiari, ap. bude možné stlpik po odomknutí sklopiť.

Celá trasa situačne kopíruje eXistujúcu trasu, pričom v úseku bližšom ako 0,50 m od hrany
koryta sa zrealizuje železobetónový oporný múr tvoriaci zároveň dosku konštrukcie vozovky.
Na celom navrhovanom úseku trasy sa zrealizuje ocel‘ové ochranné zábradlie.

Celková dIžka navrhovanej cyklotrasy je 362,78 m.

Prestavované nemotoristické komunikácie budú napojené na eXistujúcu miestnu komunikáciu
vedúcu k IBV Kožuchova a na eXistujúci cyklochodník a chodník, ktoré by mali byť
následne tiež prestavané — v 2. etape.



Celkové výdavky projektu sú 349 611,47 E, z toho oprávnené výdavky pre projekt
(výdavky na komunikácie pre peších nic sú oprávnené v zmyslc pravidicl a rclcvantnej výzvy

IROP) sú 217 800,36 E a výška spoluRnancovania projektuje v zmysle výzvy stanovená na
5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, tj. 10 890,02 E. Okrem toho je projekt

potrcbné dofinancovať sumou 131 811,11 € na pokrytie výdavkov na chodník pre peších,

ktoré nic sú oprávnené v zrnysle podmienok relevantnej výzvy.

V Spišskej Novej Vsi, 6.6.2019




