
MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 

    

    

    

Na rokovanie  

mestskej rady 

na deň 02.12.2021 

 

                              Materiál č. 12 a) 
  

     

N á v r h 

na schválenie žiadosti o o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom: 

 „Cyklistická infraštruktúra - ZŠ B. Krpelca v Bardejove“ 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 

Mimo plánu zasadnutí MsR  Mestská rada v Bardejove po prerokovaní 

 o d p o r ú č a 

Mestskému zastupiteľstvu  

schváliť žiadosť o poskytnutie dotácie pre 

projekt s názvom: „Cyklistická infraštruktúra - 

ZŠ B. Krpelca v Bardejove“.  

 

 
    

Predkladá:    

Ing. Juraj Popjak, 

prednosta MsÚ 

 

 

 
    

Spracovateľ:    

Ing. Zuzana Graveczová, 

útvar stratégií a projektového manažmentu  

 

 

 
    

Spravodajca:    

Ing. Ján Novotný, 

vedúci odboru rozvoja mesta 

 

 

 
    

Prerokované:    

-  na porade primátora dňa 08.10.2021 

 

       

Prizvať:       

Ing. Mikuláš Serečun, 

vedúci oddelenia komunálnych činností a dopravy 

       

V Bardejove 25.11.2021 

 
 



Dôvodová správa 

  

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 

151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky 

vyhlásilo dňa 30.09.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa § 3 

písm. c) zákona zameranú na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu 

cyklistickej infraštruktúry – zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany). 

 

Ciele výzvy: 

Podpora výstavby zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie podpory rozvoja 

cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe 

prepravnej práce a to najmä v súvislosti s bezpečným dochádzaním žiakov do škôl pomocou 

vytvárania kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v areáloch základných a stredných 

škôl, resp. ich bezprostrednom okolí. 

 

Oprávnené aktivity: 

• Stavebné práce spojené s realizáciou cyklistickej infraštruktúry – odstavných zariadení pre 

bicykle (napr. montážne práce spojené s ich inštaláciou, inštalácia káblov elektrického vedenia 

a iné), 

• Vytváranie nevyhnutných bezpečných prístupových plôch k predmetnej cyklistickej 

infraštruktúre (stavebné práce), 

• Doplnkové vybavenie: montážne a inštalačné práce – servisný stojan, solárne panely a batérie 

slúžiace na účel prevádzky elektronických systémov uzamykania odstavných zariadení pre 

bicykle, 

• Stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe, 

• Spracovanie dokumentácie zrealizovanej stavby, vrátane porealizačného polohopisného a 

výškopisného zamerania stavby. 

 

Oprávnené výdavky: 

• Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – realizácia nových stavieb, rekonštrukcia 

a modernizácia, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy, 

• Prípravná a projektová dokumentácia. 

 

Oprávnení žiadatelia: obce, vyššie územné celky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých 

zriaďovateľom je VÚC alebo obec 

• Celková alokovaná čiastka: 750 000 € 

• Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 30 000 € 

• Oprávnené obdobie realizácie projektu: 1.1.2022 - 31.12.2023 

• Výška spolufinancovania žiadateľa: 5 % z celkovej hodnoty projektu 

• Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií: do 31.12.2021 

 

Žiadateľ musí preukázať, že má vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe, ako 

aj mať právoplatné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby. 

 

Mesto Bardejov pripravuje žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom: „Cyklistická 

infraštruktúra - ZŠ B. Krpelca v Bardejove“.  

Predmetom riešenia je osadenie prístrešku s cyklostojanmi pre parkovanie bicyklov v areáli ZŠ 

B. Krpelca v Bardejove a napojenie areálu školy na cyklochodník na južnom nábreží Tople 

dopravným značením na existujúcej komunikácii na ulici T. Ševčenku v dĺžke cca 90m. V rámci 

areáĺu školy budú potrebné drobné úpravy povrchu terénu pre usmernenie cyklistov a nový vjazd pre 

nich cez existujúce oplotenie. Napojenie areálu školy na systém cyklistických trás v rámci mesta je 

veľmi výhodné vzhľadom k tomu, že vzdialenosť od areálu školy k najbližšiemu cyklochodníku po 

existujúcej spevnenej komunikácii je iba 90m. 
 

Povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie  je preukázanie finančnej spôsobilosti 

žiadateľa na spolufinancovanie projektu, ktorá sa preukazuje formou schváleného uznesenia 

mestského zastupiteľstva o zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu. 


