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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
 
a) návrh na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v zmysle vyhlásenej výzvy 
Integrovaného regionálneho operačného programu na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie 
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) 
na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, za účelom 
realizácie 3 projektov – názvy projektov: 
 
1. Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina 
2. Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ul., Nitra 
3. Cyklotrasa Nitra – Dražovce 
 
Ciele všetkých troch projektov sú v súlade s platným územným plánom a platným PHSR 
mesta Nitry. 
 
b) zabezpečenie realizácie všetkých 3 projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
c) výšku celkových výdavkov na 3 projekty v sumách (jednotlivo za každý projekt): 
 
1. Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina:   1 475 477,29 € 
2. Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ul., Nitra:     223 625,92 € 
3. Cyklotrasa Nitra – Dražovce:        264 927,84 € 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok 
výzvy vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty v nasledovnej výške 
(jednotlivo za každý projekt): 
 
1. Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina:   73 773,86 € 
2. Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ul., Nitra:  11 181,29 € 
3. Cyklotrasa Nitra – Dražovce:     13 246,39 € 
 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
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Dôvodová správa 
 

 
Na financovanie budovania cyklistických komunikácií je možné využiť finančné 

prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny 
operačný program vyhlásilo pre tento účel dňa 21.12.2016 výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok pre špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej 
kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 
prepravených osôb. Oprávneným žiadateľom pre výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 
a uvedený špecifický cieľ 1.2.2 je i mesto Nitra. 

 
V rámci špecifického cieľa 1.2.2 sú pre výzvu oprávnené dva typy aktivít: 
 

A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, 
A.1. cyklistické komunikácie 
A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra 
A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy 
A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov 

B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. 
 

V rámci výzvy bolo v prvom kole predložených celkom 5 žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (ŽoNFP): Cyklolávka cez rieku Nitra, Cyklotrasa Chrenová II. Etapa, Tr. 
A. Hlinku - Dlhá ulica, Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - 
Jesenského ul. (Park Sihoť), Cyklotrasa Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra, 
Cyklistický chodník Nitra - Vráble, I. a II. Etapa. 
 

V druhom kole budú predložené 3 žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP):  
 
1. Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina 
2. Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ul., Nitra 
3. Cyklotrasa Nitra – Dražovce 
 

Cieľom vybudovania uvedených úsekov cyklistických komunikácií je vytvorenie 
novej siete cyklistických komunikácií v meste Nitra, ich prepojenia na existujúce cyklotrasy a 
zlepšenie dostupnosti k občianskej infraštruktúre aj nemotorovou dopravou (predovšetkým 
cyklistickou dopravou). Po kompletnom dobudovaní novej siete cyklotrás bude splnená 
podmienka výzvy na prepojenie priemyselných zón, občianskej infraštruktúry a infraštruktúry 
verejnej osobnej dopravy.  

Uvedené úseky cyklistických komunikácií nemajú za cieľ podporiť rozvoj rekreačnej 
infraštruktúry, turistických trás pre cykloturistiku a budovania turistických cyklotrás. 
Realizovaním takýchto opatrení by boli vynaložené výdavky neoprávnené, resp. by žiadosti 
o NFP neboli vôbec schválené.  

 
Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina 
 
Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina, ktorá je predmetom tohto projektu, nadväzuje na 
Cyklotrasu Vodná – Zelokvet v Nitre, vyprojektovanú v 04/2015, končiacu na otočke 
autobusov v spodnej časti Dubíkovej ulice a vo svojej dĺžke 3,2 km túto vetvu prepája s 



plánovanou cyklotrasou vedúcou cez lesopark Borina na rozhraní Klokočiny a Čermáňa s 
názvom“ Cyklotrasa – Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS“. 
 
Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ul., Nitra 
 
Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ulica má celkovú dĺžku 1 106,40 metrov a prepojí sa 
ňou cyklotrasa Klokočina - Dolnočermánska - Borina - autobusová stanica od autobusovej 
stanice s jestvujúcou cyklotrasou Štúrova - nábrežná cyklotrasa po hrádzi rieky Nitra i s 
jestvujúcou  cyklotrasou  po Tr. A. Hlinku, s pripraveným predĺžením po Dlhej ulici cez 
obytné sídlisko Chrenová v smere na mestskú časť Janíkovce. Od Janíkoviec má plánovanú 
nadväznosť na  cyklotrasu regionálneho významu Nitra-Vráble, na ktorú má Nitriansky 
samosprávny kraj schválenú žiadosť o poskytnutie NFP. 
 
Cyklotrasa Nitra – Dražovce 

 
Navrhovaná cyklistická cestička sa nachádza v katastrálnom území mesta Nitra a 

mestskej časti Dražovce.  Začiatok úseku cyklistickej cestičky ja za lávkou ponad rieku Nitra 
na ulici Nábrežie za hydrocentrálou v mestskej časti Staré Mesto a  koniec úseku je na 
Kultúrnej ulici mestskej časti Dražovce. 

Navrhovaná trasa cyklistickej cestičky je rozdelená na dva úseky. V rámci prvého 
úseku cyklistická cestička bude mať začiatok prvého úseku pri lávke pre peších ponad rieku 
Nitra v parku na Sihoti a koniec prvého úseku bude v km 1,820, od ktorého bude pokračovať 
cyklotrasa v rámci prípravy strategického parku. Začiatok druhého úseku, ktorý bude 
pokračovaním cyklotrasy vybudovanej v rámci prípravy strategického parku, bude v km 3,682 
a koniec druhého úseku bude na  Kultúrnej ulici v mestskej časti Dražovce. Samotná výstavba 
cyklistickej cestičky bude realizovaná v celom úseku. Celková dĺžka riešenej úpravy je 
1896,60 metrov. 
 
 


