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Dôvodová správa  

k 

návrhu na schválenie predloženia a 5%-ného spolufinancovania  

projektu s názvom „Cyklochodník - II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom 

a priemyselnou zónou vo Fiľakove“ 

 

 

 

                 Žiadateľ, ktorým bolo Mesto Fiľakovo, vykonal späťvzatie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok (NFP) 01.12.2020 v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný 

program vo Výzve  na predkladanie žiadostí o NFP, I. kolo, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.  

Mesto Fiľakovo dalo dopracovať projektovú dokumentáciu (PD), v tom aj rozpočet plánovanej 

investičnej akcie. Dopracovaná PD bola podkladom novej žiadosti o NFP, ktorá sa predkladala 

v rámci vyššie uvedenej Výzvy, jej II. kola do 05.02.2021 na posúdenie.  

Projekt bol po formálnej a odbornej stránke v poriadku, nebol však podporený z dôvodu nedostatku 

finančnej alokácie. V zmysle aktuálnej Výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74, vyhlásenej 13.08.2021 

mesto Fiľakovo predkladá novú žiadosť o NFP na zvyšovanie prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 

s aktualizovaným rozpočtom projektovej dokumentácie. 

Globálnym cieľom žiadateľa je zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu nemotorovej dopravy, 

predovšetkým cyklistickej dopravy. Špecifický cieľ sa dosiahne s realizáciou hlavnej aktivity „A“ 

rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Predmetom 

projektu je novostavba združeného cyklochodníka s parkoviskom, 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. Vybuduje sa parkovisko pre bicykle a elktrobicykle s dvoma nabíjacími 

stanicami (e-point) pre elektrické bicykle hneď na začiatku riešeného úseku (pôvodný vchod do 

areálu bývalého KOVOSMALT-u).  

 

Predmetný stavebný objekt v rámci stavby „Cyklochodník Fiľakovo“ jej II. etapy sa nachádza v 

intraviláne v katastri mesta Fiľakovo pozdĺž Šávoľskej cesty.  

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 292,3 m v celej dĺžke šírky 2,50 m. 

 

Celkový rozpočet investičnej akcie predstavuje sumu 188 098,09 EUR (stavebné práce) – určený 

rozpočtom k projektovej dokumentácii so stavebnými objektmi:  

II. etapa Cyklochodník,  

Preložka verejného osvetlenia,  

Podperný bod Slovak Telecom,  

Dažďová kanalizácia,  

Parkovacie miesta pre bicykle,  

Elektrická prípojka k parkovacím miestam pre bicykle . 

 

Celkový rozpočet projektu predstavuje sumu: 197 051,85 EUR (stavebné práce + stavebný dozor 

+ interné riadenie projektu) 



 

 

Na základe výzvy, jej povinných príloh sa vyžaduje k predloženiu žiadosti o NFP uznesenie MZ vo 

Fiľakove, ako doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu. 

 

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

uznesenie: 

Uznesenie č. ........./2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A. RUŠÍ 

Uznesenie č. 136/2020 

B. SCHVAĽUJE 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Cyklochodník - II. etapa, novostavba 

cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove“ realizovaného v rámci výzvy  

IROP-PO1-SC122-2020-59, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta;  
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

9 852,59 EUR (suma celkových oprávnených výdavkov projektu je: 197 051,85 EUR a výška 

žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci je: 187 199,26 EUR);  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

        


