MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
na deň 07.10.2021

Materiál č. 5a), 5b), 5c)

Návrh
na schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty
„Cyklochodník na ulici Krátky rad v Bardejove“
„Dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (za Ekobardom) v Bardejove“
„Cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejove“

Na základe:
Mimo plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
schvaľuje
-

Predkladá:
Ing. Juraj Popjak,
prednosta MsÚ

text uznesenia podľa príloh č. 5a), 5b)
a 5c)

Spracovateľ:
Ing. Zuzana Graveczová,
útvar stratégií a projektového manažmentu
Spravodajca:
Ing. Ján Novotný,
vedúci odboru rozvoja mesta
Prerokované:
- na porade primátora dňa 13.09.2021
- v mestskej rade dňa 16.09.2021
Prizvať:
Ing. Mikuláš Serečun, vedúci oddelenia komunálnych činností a dopravy
Ing. Miroslav Grus, vedúci oddelenia výstavby
V Bardejove 29.09.2021

Dôvodová správa
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 13.08.2021 výzvu s kódom IROP-PO7-SC722021-74 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a
prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb. Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy s uzávierkou prvého hodnotiaceho kola
13.10.2021.
Základné informácie o výzve:
Oprávnené aktivity:
A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu:
A.1. cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií,
budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a
komunikáciách medzi sídlami vrátane stavebných úprav chodníkov pre peších (v prípade, že sú súčasťou
projektu stavebných úprav cyklistických komunikácií),
A.2. cykloturistické trasy – rekonštrukcia, modernizácia a výstavba cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry
vrátane projektov iniciatívy Catching-up Regions,
A.3. doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany,
nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.),
A.4. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc
okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.),
A.5. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v
pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.
B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti:
B.1. webové portály, mobilné aplikácie.
 Intenzita pomoci: 95%, spolufinancovanie žiadateľa 5 %.
 Výška alokovaných prostriedkov na výzvu (zdroje EÚ): 21 000 000 €
 Oprávnené miesto realizácie projektu: celé územie SR
 Spôsob financovania: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia výdavkov alebo kombinácia.
 Minimálna a maximálna výška príspevku na projekt nie sú stanovené.
Žiadateľ musí disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným
stavebným úradom (stavebné povolenie/oznámenie stavebného úradu) vrátane príslušnej projektovej
dokumentácie. Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci musia byť vo výlučnom vlastníctve
žiadateľa alebo musí mať k nim iné právo (napr. dlhodobý prenájom).
Povinnou prílohou žiadosti je aj preukázanie finančnej spôsobilosti žiadateľa Mesta Bardejov na
spolufinancovanie projektu formou schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva o predložení žiadosti
a zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu.
Do prvého hodnotiaceho kola s termínom 13.10.2021 Mesto Bardejov pripravuje 3 projekty na
budovanie nových cyklistických komunikácií:
1. „Cyklochodník na ulici Krátky rad v Bardejove“
Predmetom projektu je návrh cyklochodníka na ulici Krátky rad v úseku od križovatky ul. Krátky rad
– ul. Veterná až po križovatku ul. Krátky rad – ul. Dlhý rad v priestore medzi cestnou komunikáciou I/77 a
vonkajším priekopovým múrom stredovekého opevnenia.
Navrhovaný cyklochodník bude z južnej strany cez križovatku ul. Veterná – ul. Krátky rad a existujúce
premostenie cez Šibskú vodu napojený na cyklotrasu PSK vedenú po ul. Pod Lipkou a zo severnej strany
bude v ďalších etapách pokračovať dvoma smermi a to v priestore ul. Dlhý rad do centrálnej časti mesta a v
priestore Slovenskej ul. severným smerom. Povrch cyklochodníka bude z asfaltového betónu zelenej farby,
súčasťou je aj verejné osvetlenie. Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka je 397,56 m.
Gestorom projektu bude Oddelenie výstavby Mestského úradu v Bardejove.
Celkové oprávnené výdavky: 216 171,60 €
Požadovaná výška NFP:
205 363,02 €
Spolufinancovanie:
10 809,00 €

Situácia: Cyklochodník na ulici Krátky rad v Bardejove

2. „Dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (za Ekobardom) v Bardejove“
Projekt rieši cyklochodník prepojujúci existujúci cyklochodník končiaci na pravom brehu
Mníchovského potoka na okraji miestnej komunikácie a obslužnú komunikáciu okolo južného obchvatu
mesta na pravej strane Tople pri premostení cez obchvat cez Topľu. Súčasťou riešenia sú aj dve cyklolávky –
premostenie cez Mníchovký potok a Topľu, prístrešok pre cyklistov a verejné osvetlenie. Celková dĺžka
cyklochodníka bude 630,70 m. Realizáciou navrhovaného cyklochodníka dôjde k prepojeniu existujúcej
obslužnej komunikácie okolo juhozápadného obchvatu mesta so systémom cyklotrás v meste a k
cyklistickému prepojeniu mesta Bardejov a susednej obce Mokroluh po cyklotrase spadajúcej pod kostrovú
sieť cyklotrás PSK.
Gestorom projektu bude Oddelenie komunálnych činností a dopravy Mestského úradu v Bardejove.
Celkové oprávnené výdavky: 1 341 987,01
Požadovaná výška NFP:
1 274 887,66 €
Spolufinancovanie:
67 100,00 €

Situácia: Dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (za Ekobardom) v Bardejove

3. „Cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejove“
Predmetom projektu je návrh cyklochodníka na ul. Slovenská v úseku od križovatky ul. Krátky rad – ul.
Dlhý rad – ul. Slovenská až po rieku Topľa pozdĺž komunikácie I/77.
Navrhovaný cyklochodník bude pokračovaním cyklistickej trasy z ul. Krátky rad až po pravý breh
Tople, kde by sa v budúcnosti mal dobudovať cyklochodník pozdĺž rieky Topľa, čím dôjde ku prepojeniu
hlavných kostrových trás cyklistickej dopravy v meste – východno-západnej trasy popri Topli a severojužnej trasy. Tento úsek patrí technicky medzi náročnejšie úseky hlavne vo vzťahu k existujúcej zástavbe a
technickej infraštruktúre v riešenom území. Povrch cyklochodníka bude z asfaltového betónu zelenej farby,
súčasťou je aj verejné osvetlenie pozdĺž cyklochodníka. Celková dĺžka navrhovaného cyklochodníka je cca
540,00 m.
Gestorom projektu bude Oddelenie komunálnych činností a dopravy Mestského úradu v Bardejove.

Situácia: Cyklochodník na ul. Slovenská v Bardejov

Príloha č. 5a)
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Cyklochodník
na ulici Krátky rad v Bardejove“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% t. j.
10 809,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 216 171,60 EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Príloha č. 5b)
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Dobudovanie
cyklochodníka ul. Štefánikova (za Ekobardom) v Bardejove“ realizovaného v rámci výzvy IROPPO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% t. j.
67 100,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 1 341 987,01 EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Príloha č. 5c)
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Cyklochodník
na ul. Slovenská v Bardejove“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% t. j.
... EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške ... EUR;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

