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Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v rámci IROP 

s názvom Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre:  

1. etapa Partizánske – Šimonovany realizovaného Trenčianskym 

samosprávnym krajom.  

 

Riadiaci orgán pre IROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok.  

Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja plánuje predložiť žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok nasledovne:  

Program:  Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os:  1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb  

Kód výzvy:   IROP-PO1-SC122-2020-59 
 

Názov projektu: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre: 1. etapa 

Partizánske – Šimonovany 

Žiadateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom: K dolnej stanici 

7282/20A, 911 01 Trenčín 

Popis projektu: Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity 

cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravných osôb. Stanovený cieľ sa naplní 

vybudovaním novej cyklodopravnej trasy vedúcej z mesta Partizánske do miestnej 

časti Malé Bielice, v celkovej dĺžke 4,62 km. 

Nová cyklotrasa je spoločný chodník pre cyklistov a chodcov úplne oddelený           

od motorových vozidiel na PK. Multifunkčne prepája významné turistické, historické 

a urbanistické body v Partizánskom od ochrannej hrádze rieky Nitra až do areálu 

cestovného ruchu v Malých Bieliciach. Priľahlé miestne časti Partizánskeho sa rýchlo 

rozvíjajú a umožnia cyklistické a pešie prepojenie s centrom mesta a mobilitu 

pracovných síl na hornej Nitre.  

 

Cyklotrasa sa začína v intraviláne mesta Partizánske  po spevnenej ochrannej hrádzi 

(OH) rieky Nitra do Malých Bielic, kde križuje miestnu komunikáciu na ulici Za riekou 

Nitrou, tok Nitrica oceľovou lávkou pre peších a popod most štátnej cesty II/593      

na ulici Víťazná a pokračuje po štrkovom povrchu v extraviláne OH rieky Nitra okolo 

ČOV ku novej asfaltovej dráhe pre korčuliarov v rekreačnom areáli v Malých 

Bieliciach.  
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Cyklotrasu bude dopĺňať verejné osvetlenie, drobná architektúra a mobiliár. 

Súčasťou bude tiež rekonštrukcia lávky. Na viacerých úsekoch cyklotrasy vedú      

cez ochrannú hrádzu existujúce účelové cesty a výjazdy, ktoré vedú k rieke Nitra a 

Nitrica a využívajú ich na prejazd vozidlá správcu toku, záhradkári a poľnohospodári. 

Križovanie cyklotrasy vodnými tokmi a inžinierskymi sieťami zachováva existujúce 

smerové usporiadanie.  

Nová cyklotrasa bude začlenená do projektu Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry     

na hornej Nitre. Táto aktivita prispeje k pri plneniu zámeru vybudovať atraktívne 

cyklotrasy na území Trenčianskeho kraja.  

 
 
Celkové oprávnené výdavky:    1 103 787,69 EUR 

Žiadaná výška NFP (EFRR 85%+ŠR SR10%): 1 048 598,31 EUR 

Spolufinancovanie vo výške 5%:        55 189,38 EUR 

 


