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Dôvodová správa  
k 

návrhu na 5% spolufinancovanie  
projektu „Cyklochodník - II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou 

zónou vo Fiľakove“ 
 
 

 
                 Mesto Fiľakovo predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci 
operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v zmysle Výzvy na predkladanie 
žiadostí o NFP, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59 ktorú vyhlásilo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Globálnym cieľom žiadateľa je zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu nemotorovej dopravy, 
predovšetkým cyklistickej dopravy. Špecifický cieľ sa dosiahne s realizáciou hlavnej aktivity 
„A“ výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu . Predmetom projektu je novostavba 
združeného cyklochodníka, ktorý zabezpečí pohyb chodcov a cyklistov v tejto lokalite mesta, medzi 
mestom a priemyselnou zónou na Šávoľskej ceste. Okrem novostavby tento objekt zahŕňa aj 
rekonštrukciu asfaltovej plochy na samostatne vedený cyklochodník a chodník.  
 

Predmetný stavebný objekt v rámci stavby „Cyklochodník Fiľakovo“ jej II. etapy sa nachádza v 
intraviláne v katastri mesta Fiľakovo pozdĺž Šávoľskej cesty. Objekt sa skladá z týchto častí:  
1. z novostavby cyklochodníka,  

2. z rekonštrukcie jestvujúcej asfaltovej plochy.  
Začiatok úseku (ZÚ) je za mostom ponad potok Belina na ceste II/571 s napojením na jestvujúci 
chodník na moste a koniec úseku (KÚ) je pri napojení na jestvujúci chodník, ktorý pokračuje pozdĺž 
cesty III/2670 na obec Šavoľ. 

Celková dĺžka cyklochodníka v rámci II. etapy je 292 m v celej dĺžke šírky 2,50 m. 
 
Celkový rozpočet projektu predstavuje sumu 133 726,38 EUR – urečený rozpočtom 
k projektovej dokumentácii so stavebnými objektmi: Cyklochodník, Preložka verejného 
osvetlenia, Podperný bod Slovak Telecom a Dažďová kanalizácia . 
 
Na základe výzvy, jej povinných príloh sa vyžaduje k predloženiu žiadosti o NFP uznesenie MZ vo 
Fiľakove o schválení spolufinancovania projektu vo výške najmenej 5% z celkového rozpočtu. 
Termín predloženia žiadosti je 05.11.2020. 

 

V súlade s uvedeným predkladáme Mestskému zastupiteľstvu vo Fiľakove nasledovný návrh na 
uznesenie: 

Uznesenie č. ........./2020 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A. schvaľuje 
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu s názvom „Cyklochodník - II. 
etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo 
Fiľakove“ vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu, t.j. 6 686,32 EUR z vlastných 
zdrojov prijímate ľa. 
         


