
 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MOČENKU 

 

V Močenku dňa 29. 03. 2017                                        Číslo: 12 

                                                                                Por. č.: 2 
 

Predkladá: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 

Spracoval: PaedDr. Roman URBÁNIK, starosta Obce Močenok 
 

 

 

U Z N E S E N I E č. 12.2 - II./OZ/2017 
 

z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku,  

konaného dňa 29. 03. 2017 
 

 
Obecné zastupiteľstvo v Močenku  

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4  písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

 
 

s c h v a ľ u j e   -   n e s c h v a ľ u j e 
 

 
zámer na vybudovanie cyklotrasy  

smerujúcej k podniku DUSLO, a.s. Šaľa 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta obce Močenok 

 

 

 
 

 
 

 
 

Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodová správa 

3. Alternatívy cyklotrasy 



Dôvodová správa: 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre 

Integrovaný riadiaci operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej prepravy 

(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Aktualizácia č. 1 

k výzve s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15 bola na stránke ministerstva zverejnená 

13.02.2017. Do výzvy má možnosť zapojiť sa aj obec ako oprávnený žiadateľ. Obec 

Močenok, ktorá spadá do menej rozvinutého regiónu – Nitriansky kraj, má možnosť predložiť 

žiadosť o NFP v rámci RIÚS NSK. Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa 

predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Príspevok zo zdrojov IROP 

(NFP) je rozdelený na 85 % zdrojov, ktoré pokrýva EFRR a 10% je poskytnutých zo štátneho 

rozpočtu. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola projektov bolo stanovené na 21.03.2017, 

uzavretie druhého kola je naplánované na 21.06.2017. Ďalšie hodnotiace kolá projektov budú 

uzatvárané s pravidla v trojmesačnom intervale až do vyčerpania alokácie finančných 

prostriedkov vyčlenených na výzvu. Celkovo na výzvu bolo vyčlenených 24 mil. EUR,  

pre RIÚS NSK, do ktorej spadá Obec Močenok ako oprávnený žiadateľ takmer 2 mil. EUR.   

Oprávnené sú nasledovné typy aktivít: 

A. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, 

B. propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. 

V rámci typu aktivity A je možnosť poskytnúť finančné zdroje na obnovu a rekonštrukciu 

cyklistických komunikácií, budovanie cyklistických komunikácií a cyklokoridorov  

na existujúcich miestnych komunikáciách a iné aktivity, ktoré sú bližšie špecifikované vo 

výzve. 

Obec Močenok má zámer zapojiť sa do tejto výzvy, pričom by chcela zrealizovať cyklotrasu 

smerujúcu k podniku DUSLO, a.s. Šaľa. 


