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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

24. 9. 2020  

 

PREDMET:    

Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu s názvom Ekologicky a bezpečne 
v Spišskej Novej Vsi 

 

Predkladá:   Ing. Pavol Bečarik,  primátor mesta 

Spracoval:   Ing. Darina Paveleková, vedúca referátu rozvoja mesta 
     
     
Dôvod predloženia:              povinná príloha k Žiadosti o NFP 
 

Podpisy: 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

Schvaľuje: 
 
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Ekologicky a bezpečne v Spišskej 
Novej Vsi.“,  realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO1-SC122-2020-59“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plánom obce/mesta/kraja a platným programom rozvoja 
obce/mesta/kraja;  
 
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 26 500,- € 
 
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 
- uzavretie právnych úkonov potrebných na realizáciu tohto projektu 



Dôvodová 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 osôb č. IROP-PO1-SC122-2020-59 s termínom 
uzavretia hodnotiaceho kola 5. 11. 2020. 
 
Do tejto výzvy Mesto ako žiadateľ predkladá projekt  Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi. 
 
Trendom riešenia dopravy v mestách 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 vedúca po ľavom brehu Hornádu (medzi dvoma 
mostmi od Starosaskej ulice k mostu na Elektrárenskej ulici). Z hľadiska nemotorovej 
dopravy a cyklodopravy je tu dlhodobo absentujúca kvalitatívne a normám vyhovujúca 
cyklistická a pešia komunikácia. Ide o časť územia, ktoré reálne tvorí veľmi dôležitý peší 
a cyklistický ťah obyvateľov mesta smerom zo sídliska Mier (kde žije cca 9 000 obyvateľov).  
Aktuálne ako dočasné prepojenie sídliska s centrom mesta slúži cca 50 rokov starý pôvodný 
chodník, ktorý je vyskladaný prevažne zo starých betónových panelov. 
 
Investícia je plánovaná ako obojsmerná, dvojpruhová cyklotrasa so spevneným povrchom 
šírky 3,50 m a celkovej dĺžky cca 407 m s povrchom z asfaltobetónového krytu, ktorý je 
vyhovujúci aj pre jazdu korčuliarov na kolieskových korčuliach. 
Súčasťou projektu bude aj vybudovanie nemotorovej komunikačnej línie/lávky cez rieku 
Hornád na úrovni cca Multifunkčného baníckeho centra a Zimného štadióna za účelom 
prepojenia pravého a ľavého brehu Hornádu.  
Most je navrhovaný ako moderná oceľová konštrukcia s dvoma priehradovými väzníkmi 
prepojenými nosnou konštrukciou podlahy. Zábradlia budú presklené. Staticky je most 
naprojektovaný tak, že bude votkaný do svahov Hornádu bez stredovej podpery, aby spĺňal 
podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku a bol dimenzovaný na prípadnú 100-
ročnú vodu.  
 
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 530 000 € a výška spolufinancovania projektu je v zmysle 
výzvy stanovená na 5 % z celkových výdavkov projektu, t.j. 26 500 €. 
 

V Spišskej Novej Vsi, 14. 9. 2020 

 

 

 

 

 


