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Návrh na uznesenie: 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schvaľuje: 
 
a) návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na 
realizáciu projektu „Nasvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nitra 
2017“ 
b) výšku celkových výdavkov na projekt v sume 23.788,80 EUR, 
c) výšku spolufinancovania projektu z celkových výdavkov na projekt 
vo výške 5 %, t.j. 1.189,44 EUR. 
 

 
 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 
Podľa vykonávajúcej vyhlášky č. 9/2009 Z. z. k zákonu o cestnej premávke dopravné 

značky umiestnené podľa doterajších predpisov musia byť zosúladené s podmienkami podľa 
tejto vyhlášky. V zmysle tejto vyhlášky platí zásada umiestňovania dopravnej značke IP 6 – 
Priechod pre chodcov  podľa nasledovných kritérií:   

 
Z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky možno značku č. IP 6 použiť len v kombinácii s 

osvetlením značky č. V 6a alebo č. V 6b (vodorovná dopravná značka)  verejným osvetlením 
alebo samostatným osvetlením priestoru použitia značky č. V 6a alebo č. V 6b alebo 
optickým zvýraznením dopravnými gombíkmi č. Z 7c, alebo iným druhom zvýraznenia, 
napríklad kombináciou značky č. IP 6 s prerušovaným doplnkovým signálom č. S 11a, č. S 
11b, č. S 11d a podobne.  
 

Z toho dôvodu odporúčame v rozpočte vyčleniť viac finančných prostriedkov na 
realizáciu minimálne nasvetlenia priechodov.   
 

Dňa 25.04.2017 bola vyhlásená výzva číslo V. Prezídia Policajného zboru 2017 na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. 
Maximálna výška dotácie pre jednu žiadosť bola stanovená na 24 000,- €. Spoluúčasť obce je 
minimálne vo výške 5%. Vzhľadom na maximálnu výšku dotácie odporúčame schváliť návrh 
na predloženie dotácie nasledovné tri priechody pre chodcov a požiadať o dotáciu: 
 
 
1/ Nasvetlenie prechodu Biovetská – Novozámocká 
 

- nasvetlenie 1 priechodu pre chodcov, ide o vysoko frekventovaný priechod 
nachádzajúci sa na tranzitnej ceste v smere Nitra (centrum mesta) - širšie okolie mesta 
(smer Nové Zámky) a späť, zároveň sa nachádza v blízkosti zastávky MAD 

 
- rozpočet: 8.392,80 EUR s DPH 

 
- rozpočet zahŕňa: realizácia nasvetlenia vrátane projektovej dokumentácie 

 
 
2/ Nasvetlenie prechodu Štefánikova /pri ZSE/ 
 

- nasvetlenie 1 priechodu pre chodcov, ide o vysoko frekventovaný priechod 
nachádzajúci sa v centre mesta, ktorý prispeje k bezpečnosti ľudí dochádzajúcimi za 
prácou, školou, službami a ľudí bývajúcich v danej lokalite 
 

- rozpočet: 7.728,00 EUR s DPH 
 

- rozpočet zahŕňa: realizácia nasvetlenia vrátane projektovej dokumentácie 
 
 



3/ Nasvetlenie prechodu Dlhá – Gorazdova 
 

- nasvetlenie 1 priechodu pre chodcov, ide o vysoko frekventovaný priechod 
nachádzajúci sa na tranzitnej ceste v smere Nitra (centrum mesta) - širšie okolie mesta 
(smer mestská časť Janíkovce) a späť, zároveň sa nachádza v blízkosti zastávky MAD 
 

- rozpočet: 7.668,00 EUR s DPH 
 

- rozpočet zahŕňa: realizácia nasvetlenia vrátane projektovej dokumentácie 
 

 
Rozpočet projektu: 

 
Názov Cena s DPH v € 

/vrátane PD/ 
Nasvetlenie prechodu Biovetská – Novozámocká 8392,80 

Nasvetlenie prechodu Štefánikova /pri ZSE/ 7728 

Nasvetlenie prechodu Dlhá – Gorazdova  7668 

Cena celkom spolu 23788,80 
 
     Žiadosť o poskytnutie dotácie bude podaná v maximálnej výške 22.599,36 EUR, pričom 
zvyšná časť z celkových nákladov na projekt bude spolufinancovaná zo strany mesta vo 
výške 5 %, t. j. 1.189,44 EUR. 
 
     Návrh nebol prerokovaný v Mestskej rade. 
 


