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UZNESENIE MsZ č. 1-....../2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje 

 

a) predloženie Žiadosti o dotáciu ( ďalej aj ako „ŽoD“) Ministerstvu dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu: “Výstavba cykloinfraštruktúry 

v areáloch Základných škôl v Pezinku“, ktorej cieľom je podpora výstavby 

cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej 

deľbe práce, a to najmä v súvislosti s bezpečným dochádzaním žiakov do škôl pomocou 

vytvárania kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v areáloch základných 

a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí pri cyklotrasách.  

 

b) zabezpečenie realizácie projektu: „Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch 

Základných škôl v Pezinku“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške min. 5% z celkových oprávnených nákladov z rozpočtu mesta Pezinok pre rok 

2022, a to vo výške 10 000,00 eur ( 33,3%), rozpočet celkových oprávnených nákladov 

je vo výške 40 000,00 eur, požadovaná výška dotácie ( „ďalej aj ako NFP“) v súlade 

s podmienkami poskytnutia dotácie je max. vo výške 30 000,00 eur; 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Pezinok pre rok 2022; 

 

 

a) bez pripomienok  

 

b) s týmito pripomienkami 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa §8 ods. 1 písm b) zákona č. 

151/2019 Z.z. o poskytnutí dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky     

( ďalej len „zákon“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na účel 

podľa §3 písm. c) zákona 

Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry – 

zariadení ( cykloprístrešky, cyklostojany) 

 

 

 

Mesto Pezinok má záujem reagovať na vyhlásenú výzvu s výstavbou samostatných 

cykloprístreškov a cyklostojanov v školských areáloch pre všetky 4 Základné školy v Pezinku. 

Podpora výstavby zariadení a opatrení pre rozvoj cyklistickej dopravy s cieľom podporiť 

zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, a to najmä v súvislosti 

s bezpečným dochádzaním žiakov do škôl pomocou vytvárania kapacitných odstavných 

zariadení pre bicykle v areáloch škôl resp. v ich bezprostrednom okolí.  

 

V súčasnosti registrujeme zvýšený pohyb a mobilitu detí dochádzajúcich do školy, na rôzne 

krúžky či pohybujúce sa po meste na bicykloch či kolobežkách a iných alternatívnych 

zariadeniach. Preto je nevyhnutné reagovať na zvýšený záujem o bezpečne uskladnenie 

bicyklov, kolobežiek v areáloch škôl. Zvýšený záujem mám mesto záujem podpriť aj 

budovaním nových cyklotrás, cyklochodníkov a vyznačením bezpečných cyklopruhov. 

Mesto Pezinok v zastúpení referátu výstavby pripraví návrh riešenia a umiestnenia cyklo 

prístreškov a stojanov pre každú základnú školu. Súčasťou jednoduchej projektovej prípravy 

bude koordinačná situácia, rozmiestnenie a umiestnenie cyklo prístreškov a stojanov, technické 

a materiálové riešenie, rozpočet, prieskum trhu a cenové ponuky. Dokumentácia bude súčasťou 

povinných príloh pri predložení žiadosti o dotáciu, kde predpokladáme investíciu v roku 2022 

pre každú základnú školu v sume okolo 10 000,00 eur spolu to tvorí sumu 40 000,00 eur. 

Maximálna možná výška poskytnutej dotácie je v sume 30 000,00 eur, ktorou je možne za 

finančnej podpory mesta zafinancovať kapacitne odstavné zariadenia pre všetky verejné 

základné školy. 

Mesto Pezinok má záujem pokračovať a systematicky budovať cyklistickú doplnkovú 

infraštruktúru, v súlade so zachovaním bezpečnosti na cestnej premávke a podporovať tak aj 

alternatívne druhy dopravy pre širokú verejnosť najmä pri verejne dostupných areáloch 

a budovách.    

 


