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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 žiadosti o dotáciu v zmysle zákona 151/2019 o poskytovaní dotácií na 
podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, 
 
b) zabezpečenie realizácie projektu „Výstavba cyklogaráží v meste Nitra“ v súlade s podmienkami 
výzvy o dotáciu, 
 
c) výšku maximálnej podpory celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 200 000,- € 
v zmysle výzvy, 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. v maximálnej výške 10 000,- €, 
 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
 
s c h v a ľ u j e 

 
a) predloženie žiadosti o dotáciu v zmysle zákona 151/2019 o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky, 
 
b zabezpečenie realizácie projektu „Výstavba cyklogaráží v meste Nitra“ v súlade s podmienkami 
výzvy o dotáciu, 
 
c) výšku maximálnej podpory celkových oprávnených výdavkov na projekt vo výške 200 000,- € 
v zmysle výzvy, 
 
d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. Spolufinancovanie projektu je v zmysle podmienok výzvy vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. v maximálnej výške 10 000,- €, 
 
e) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
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Dôvodová správa 

 

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky prijalo zákon 151/2019 o poskytovaní dotácií na podporu 
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorý je účinný od 1. júla 2019. Ministerstvo dopravy SR 
plánuje v mesiaci september vyhlásiť výzvu v zmysle uvedeného zákona. Predpokladá sa, že výzva 
bude otvorená len obmedzené obdobie, čo môže spôsobiť nepripravenosť mesta Nitry na podanie 
žiadosti (povinná príloha – uznesenie MZ o spolufinancovaní). 
 
Mesto Nitra sa plánuje do výzvy zapojiť projektom „Výstavba cyklogaráží v meste Nitra“. Súčasťou 
žiadosti o dotáciu je povinná príloha: uznesenie mestského zastupiteľstva o spolufinancovaní 
projektu vo výške 5%. Mesto Nitra plánuje vybudovať viacero cykogaráží, ktoré budú slúžiť na 
bezpečné odkladanie bicyklov pod prístreškom na mechanické zámky až po inteligentné systémy, 
ktoré spolu môžu v rámci preddefinovanej siete komunikovať, spolupracovať, zdieľať dáta, byť 
zabezpečené kamerovými systémami a pod.. Prístrešky budú napájané z autonómneho zdroja – 
fotovoltaickými panelmi. Projektom sa snažíme podporiť cyklo dopravu v Nitre zabezpečením 
bezpečného miesta na odkladanie bicyklov. 
 
Predpokladané miesta umiestnenia v rámci Nitry sú:  
- Mestský úrad v Nitre 
- Parkovisko Nábrežie mládeže pri Chrenovskom moste 
- Parkovisko Štúrova ulica pri kruhovom objazde 
- Parkovisko Autobusová stanica 
- Parkovisko pri hlavnej budove SPU v Nitre 
- Parkovisko pri Centre športovej prípravy  SPU v Nitre 
- Parkovisko pred atletickým štadiónom TR. A. Hlinku 
- Parkovisko na Svätourbanskej ulici pred UKF v Nitre 
- Parkovisko na Kraskovej ulici pred UKF v Nitre 
- iné podľa možností 
 
Jednotlivé miesta osadenia cyklogaráží sú podmienené rôznymi faktormi ako sú vlastnícke práva 
k pozemkom, rôzne siete uložené v zemi a iné. V rámci projektu predpokladáme vybudovanie cca 5-6  
cyklogaráži. Počet ovplyvní predpokladaná výška oprávnených nákladov, aby sa projekt za všetky 
cyklogaráže zmestil do sumy 200 000,- €. 
 
Materiál nebol prerokovaný na Mestskej rade v Nitre. 
 


