
Dôvodová správa k projektu „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice 

Názov projektu: Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice    

Celkové oprávnené výdavky  projektu:   1 581 126,39 EUR    

ŽIadaná výška NFP: 1 502 070,07 EUR  

Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza -  5%: 79 056,32 EUR 

Rozpočet má pracovný charakter, finálna verzia bude predložená na zasadnutie MsZ 

 

Predmetom projektu „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“ je výstavbu cyklotrasy 

v katastrálnom území miest Prievidza a Bojnice. Navrhovaná cyklistická komunikácia (CYK) 

je vedená po oboch brehoch rieky Nitra. Pozostáva z troch hlavných vetiev, ktoré sa stretávajú 

v Mestskom parku v blízkosti bývalého vstupu do areálu golfového ihriska. Vetva A a časť 

vetvy B sú vedené prevažne pozdĺž rieky Nitra. Ďalšie dve vetvy D a E sú odbočkami vetvy B 

a slúžia pre príjazd cyklistov k hlavnej trase cyklistickej cestičky z rôznych častí mesta.  

Trasa je vedená v teréne, prípadne po nespevnených a spevnených komunikáciách, čiastočne 

v súbehu s existujúcimi chodníkmi pre peších. Z technického hľadiska sa jedná o obojsmernú 

CYK šírky cca 3,0 m s celkovou dĺžkou 5978,92 m. Povrchová vrstva je navrhnutá z jemného 

asfaltobetónu.  

V rámci trasy sú ponad vodné toky navrhnuté pridružené objekty – lávky.  

Po trase CYK sú navrhnuté štyri odpočívadla s povrchom z betónovej zámkovej dlažby. 

Zariadenie odpočívadiel tvoria prístrešky so stolom a lavičkami, odpadkové koše, stojany na 

bicykle a informačná tabuľa. Prístrešky budú podľa možnosti napojenia na verejné osvetlenie 

osvetlené. 

VETVA A – „Nábrežie Bojnice“ 

Prebieha po pravom brehu rieky Nitra. Vychádza z Mestského parku a vedie pozdĺž chodníkov 

pre peších v krátkom úseku kopíruje trasu existujúceho chodníka pre peších, ďalej po 

nespevnenej komunikácii v línii rieky Nitra a končí pri existujúcej lávke na Ulici 

olympionikov, ktorá sa zrekonštruuje. Na vetve je navrhnuté 1 odpočívadlo. 

VETVA B – „Nábrežie Prievidza“ 

Časť vetvy B začína v Mestskom parku a pokračuje od rekonštruovanej lávky na Ulici 

olympionikov po ľavom brehu rieky Nitra smerom na sídlisko Nové mesto. K vetve B sa okrem 

v blízkosti existujúceho areálu minigolfu pripája vetva D a na konci sídliska Nové mesto  vetva 

E. Na vetve B sú navrhnuté spolu 3 odpočívadlá. 

VETVA D – „Nábrežie – Ulica Sama Chalupku“ 

Je vedľajšou vetvou a slúži pre príjazd cyklistov najmä zo sídliska Píly a Starého Mesta. 

Navrhovaná trasa sa napája v blízkosti existujúceho areálu minigolfu na vetvu B, ďalej vedie 

Mestským parkom, Riečnu ulicu prechádza po existujúcom spomaľovacom – zvýšenom 

priečnom prahu pre chodcov a cyklistov, pokračuje pozdĺž existujúceho chodníka pre peších a 

ústi na ulici Sama Chalupku pri základnej škole. Vetva D zároveň prepája navrhovanú 

cyklotrasu s už vybudovaným „Chodníkom pre cyklistov a korčuliarov“ v Mestskom parku a s 

exteriérovým fitnes ihriskom. 

VETVA E – „Nábrežie – Hypernova“ 



Je vedľajšou vetvou a slúži pre príjazd cyklistov najmä zo sídlisk Nové Mesto a Necpaly. Vedie 

okrajom obhospodarovaného poľa pozdĺž plánovaných parkovacích státí na okraji sídliska 

Nové Mesto až k obchodným centrám (Kaufland). Následne nadväzuje na spoločné cestičky 

pre chodcov a cyklistov, prípadne cyklistické pruhy v pozemných komunikáciách vyznačené 

príslušným cyklistickým dopravným značením, ktorých cieľom je bezpečné dopravné 

napojenie na železničnú stanicu v Prievidzi 

PRIDRUŽENÉ OBJEKTY 

Sú navrhnuté v miestach, kde z dôvodu prírodných alebo iných prekážok nie je možné 

cyklistický chodník viesť na teréne. 

Rekonštrukcia lávky na Ulici olympionikov – rekonštruovaná  lávka cez rieku Nitra pre 

chodcov a cyklistov, dĺžky 45 m, šírky 4,2 m – medzi vetvou A a B (k.ú. Bojnice + k.ú. 

Prievidza). 

Rekonštrukcia lávky v mestskom parku - rekonštruovaná lávka cez rieku Nitra pre chodcov 

a cyklistov, dĺžky 31,4 m, šírky 4,2 m – medzi vetvou A a B (k.ú. Bojnice + k.ú. Prievidza). 

 

S uvedeným projektom sa bude mesto Prievidza uchádzať o získanie nenávratného finančného 

príspevku vo výzve vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 

cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy č.IROP-PO1-SC122-

2016-15. Podmienky výzvy neumožňujú inštitút partnerstva z čoho vyplýva, že žiadateľom a 

stavebníkom môže byť iba jedno mesto a to aj na pozemkoch druhého mesta. Z tohto dôvodu 

prevezme mesto Prievidza na seba tento záväzok a bude žiadateľom o nenávratný finančný 

príspevok v danej výzve.  

Na navrhovanú časť cyklotrasy vedenú v k. ú. Bojnice, pre účely preukázania majetko-

právnych vzťahov je potrebné uzavrieť nasledovné zmluvy: 

- Zmluva o výpožičke - predmetom tejto zmluvy je časť stavby mostného  telesa  vo veľkosti  

podielu 1/2 celku na Ulici olympionikov, postavenom ponad rieku Nitru zo zadnej strany 

hypermarketu Tesco a smerujúcom k plážovému kúpalisku Bojnice,  na pozemku parc. reg. C 

KN č.3551/18, s výmerou  60 m²,  vodná plocha, zapísanom na LV č. 981 a časť stavby  

mostného telesa vo veľkosti 1/2 celku, postavenom ponad rieku Nitru zo zadnej strany predajne 

diskont CBA na Bojnickej ceste a smerujúcom k parčíku zo strany Bojníc, na pozemku parc. 

reg. C KN č. 3477/4,  s výmerou 8  m², ostatná plocha,  zapísanom na LV č.2899,  na pozemku 

parc. reg. C KN č. 3550/11, s výmerou 18 m2, vodná plocha, zapísanom na LV 2899  a na 

pozemku parc.  reg. C KN č. 3480/6, s výmerou 11 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanom 

na LV 2899, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve mesta Bojnice a ktoré bude mesto 

Prievidza užívať formou výpožičky. 

- Podnájomná zmluva – predmetom zmluvy je podnájom pre Mesto Prievidza a to 

nehnuteľností v k. ú. Bojnice, pozemku parc. reg. C KN č. 3480 (E KN č. 1278) 

v rozsahu výmery 94 m2 v k.ú. Bojnice, vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva 

Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch Brezanoch a pozemku parc. reg. C KN č. 3477 

v rozsahu výmery 284 m2  chodník  a pozemku parc. reg. C KN č. 3476 v rozsahu 

výmery 4 m2  chodník, obidva v  k.ú. Bojnice, vo vlastníctve Pozemkového 

spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice, na ktoré ma mesto Bojnice uzatvorené 

Nájomné zmluvy. 



- Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci – predmetom, ktorého je rozdelenie stavby na dve 

etapy a súvisiaceho spresnenia podmienok podania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v súlade s výzvou IROP-PO1-SC122-2016-15 a následne samotnej realizácii 

stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mestské zastupiteľstvo  

Uznesenie č. 

I. berie na vedomie 

a) Informáciu o pripravenom projekte „Výstavba cyklotrasy medzi mestami 

Prievidza    a Bojnice“ s kódom NFP302010J659 a možnosti čerpania finančných prostriedkov 

b) rozpočet pripravovaného projektu v nasledovnej štruktúre  

 Celková výška oprávnených výdavkov 1 581 126,39 EUR 

 Percento spolufinancovania vo forme NFP - 95% 

 Žiadaná výška NFP – 1 502 070,07 EUR 

 Spolufinancovanie mesta Prievidza – 79 056,32 EUR 

II. schvaľuje 

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „ Cyklotrasa medzi mestami 

Prievidza a Bojnice“ s kódom NFP302010J659, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-

SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta, platným programom 

rozvoja mesta a ďalšími strategickými dokumentmi mesta, ktorý bol pripravený spoločne 

s mestom Bojnice, rovnako ako aj s ďalšími strategickými dokumentmi mesta a samosprávneho 

kraja 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

c) zabezpečenie a  finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP, čo 

predstavuje  (cca) 79 056,32 €, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

Uznesenie č. 

I. berie na vedomie  

Návrh Mesta Prievidza o uzatvorenie Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti v k. ú Bojnice, je časť 

stavby mostného  telesa  vo veľkosti  podielu 1/2 celku na Ulici olympionikov, postavenom 

ponad rieku Nitru zo zadnej strany hypermarketu Tesco a smerujúcom k plážovému kúpalisku 

Bojnice,  na pozemku parc. reg. C KN č.3551/18, s výmerou  60 m²,  vodná plocha, zapísanom 

na LV č. 981 a časť stavby  mostného telesa vo veľkosti 1/2 celku, postavenom ponad rieku 

Nitru zo zadnej strany predajne diskont CBA na Bojnickej ceste a smerujúcom k parčíku zo 

strany Bojníc, na pozemku parc. reg. C KN č. 3477/4,  s výmerou 8  m², ostatná plocha,  

zapísanom na LV č.2899,  na pozemku parc. reg. C KN č. 3550/11, s výmerou 18 m2, vodná 

plocha, zapísanom na LV 2899  a na pozemku parc.  reg. C KN č. 3480/6, s výmerou 11 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísanom na LV 2899, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve 

požičiavateľa a ktoré bude vypožičiavateľ užívať formou výpožičky pre účely realizácie stavby 

„Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“. 

 

II. schvaľuje – neschvaľuje  

Uzavretie Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti v k. ú Bojnice, je časť stavby mostného  telesa  

vo veľkosti  podielu 1/2 celku na Ulici olympionikov, postavenom ponad rieku Nitru zo zadnej 

strany hypermarketu Tesco a smerujúcom k plážovému kúpalisku Bojnice,  na pozemku parc. 

reg. C KN č.3551/18, s výmerou  60 m²,  vodná plocha, zapísanom na LV č. 981 a časť stavby  



mostného telesa vo veľkosti 1/2 celku, postavenom ponad rieku Nitru zo zadnej strany predajne 

diskont CBA na Bojnickej ceste a smerujúcom k parčíku zo strany Bojníc, na pozemku parc. 

reg. C KN č. 3477/4,  s výmerou 8  m², ostatná plocha,  zapísanom na LV č.2899,  na pozemku 

parc. reg. C KN č. 3550/11, s výmerou 18 m2, vodná plocha, zapísanom na LV 2899  a na 

pozemku parc.  reg. C KN č. 3480/6, s výmerou 11 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísanom 

na LV 2899, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve požičiavateľa a ktoré bude vypožičiavateľ užívať 

formou výpožičky pre účely realizácie stavby „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“ 

minimálne do ukončenia doby udržateľnosti Projektu „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza 

a Bojnice“, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Táto  zmluva o podnájme časti pozemku  

sa stáva účinnou dňom zverejnenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

v centrálnom registri zmlúv medzi príslušným poskytovateľom pomoci a mestom Prievidza 

v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15. 

 

Uznesenie č. 

I. berie na vedomie  

žiadosť  Mesta Prievidza, o podnájom nehnuteľností, pozemku parc. reg. C KN č. 3480 (E KN 

č. 1278) v rozsahu výmery 94 m2 v k.ú. Bojnice, vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva 

Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch Brezanoch a pozemku parc. reg. C KN č. 3477 v rozsahu 

výmery 25 m2 – lávka 301 a 284 m2  chodník  a pozemku parc. reg. C KN č. 3476 v rozsahu 

výmery 25 m2 – lávka 301 a 4 m2  chodník, obidva v  k.ú. Bojnice, vo vlastníctve Pozemkového 

spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice, na ktoré ma mesto Bojnice uzatvorené 

Nájomné zmluvy, za účelom vybudovania cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice.  

 

II.  schvaľuje – neschvaľuje   

podnájom pre Mesto Prievidza a to nehnuteľností v k. ú. Bojnice, pozemku parc. reg. C KN č. 

3480 (E KN č. 1278) v rozsahu výmery 94 m2 v k.ú. Bojnice, vo vlastníctve 

Poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch Brezanoch a pozemku 

parc. reg. C KN č. 3477 v rozsahu výmery 284 m2  chodník  a pozemku parc. reg. C KN č. 

3476 v rozsahu výmery 4 m2  chodník, obidva v  k.ú. Bojnice, vo vlastníctve Pozemkového 

spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice, na ktoré ma mesto Bojnice uzatvorené 

Nájomné zmluvy, za účelom vybudovania cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice, za 

podmienok nájomného vo výške 1,00  €/m2/rok  za obdobie odo dňa uzavretia podnájomnej 

zmluvy  na dobu určitú minimálne do ukončenia doby udržateľnosti Projektu „Cyklotrasa 

medzi mestami Prievidza a Bojnice“, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Táto zmluva 

o podnájme časti pozemku sa stáva účinnou dňom zverejnenia Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku v centrálnom registri zmlúv medzi príslušným 

poskytovateľom pomoci  a mestom Prievidza v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15. 

 

Uznesenie č. 

I. berie na vedomie  

Návrh Mesta Prievidza a Mesta Bojnice o uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci 

medzi mestami Prievidza a Bojnice č. 796/2014/OZ/2.4.1 uzatvorenej dňa 20.10.2014 v znení 

Dodatku č. 1 č. 698/2015/OZ/2.4.1/1/796/2014 uzatvoreného dňa 14.10.2015 a to z dôvodu 

rozdelenia stavby na dve etapy a s tým súvisiaceho spresnenia podmienok podania žiadosti 



o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou IROP-PO1-SC122-2016-15 a následne 

samotnej realizácie stavby.  

 

II. schvaľuje – neschvaľuje  

Uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci medzi mestami Prievidza a Bojnice č. 

796/2014/OZ/2.4.1 uzatvorenej dňa 20.10.2014 v znení Dodatku č. 1 č. 

698/2015/OZ/2.4.1/1/796/2014 uzatvoreného dňa 14.10.2015, a to z dôvodu rozdelenia stavby 

na dve etapy a s tým súvisiaceho spresnenia podmienok podania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v súlade s výzvou IROP-PO1-SC122-2016-15 a následne samotnej realizácie stavby. 


