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konaného dňa 23.10.2019 
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Názov materiálu:  

Žiadosť o dotáciu na projekt s názvom „STANICA BIKE AND RIDE, ŽST SENEC“ 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo: 

 

a) predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „STANICA BIKE AND RIDE, ŽST 

SENEC“  v rámci výzvy  C2 

b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu s názvom „STANICA BIKE 

AND RIDE, ŽST SENEC“ z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 5%  - 8 470  

EUR v rámci výzvy  C2 

 

II. MsZ schvaľuje: 

 

a) predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „STANICA BIKE AND RIDE, ŽST 

SENEC“  v rámci výzvy  C2 

b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu s názvom „STANICA BIKE 

AND RIDE, ŽST SENEC„ z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 5%  - 8 470  

EUR v rámci výzvy  C2 
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Dôvodová správa 

Predložený návrh bol schválený Mestskou radou, ktorá sa konala dňa 8.10.2019.  

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo dňa  9.9.2019 Výzvu C2 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa § 3 písm. c) zákona  na podporu činností 

súvisiacich s výstavbou, zmenou stavby, stavebných úprav alebo rekonštrukcií cyklistickej 

infraštruktúry – zariadení a opatrení (odstavné zariadenia pre bicykle). Nakoľko sa mesto Senec snaží 

o rozšírenie cyklistickej infraštruktúry a vybudovanie cyklotrás, v rámci tejto výzvy by sa chcelo 

uchádzať o dotáciu na realizáciu výstavby stanice bike and ride - „Cyklo-boxov“ situovaných v 

predstaničnom priestore ŽST Senec, v blízkosti autobusových zastávok a pri vstupe do rekreačného 

areálu Slnečná jazerá, juh.   

V rámci stanice by bolo možné zaparkovať celkovo 84 bicyklov, z toho: 

• 48 ks v rámci 2 uzamykateľných  prístreškov pre bicykle s poschodovými stojanmi pre bicykle a so 

zelenou strechou. 

• 36 ks v rámci otvoreného prístrešku pre bicykle s poschodovými stojanmi pre bicykle. 

Súčasťou stanice bude aj servisný stojan pre bicykle a stojan s vapkou a pitnou fontánkou 

• v rámci riešeného priestoru bude vybudovaný zvýšený záhon so vzrastlým stromom, zachová sa aj 

časť zelenej plochy  medzi uzamykateľnými prístreškami 

•  odvodnenie stavby bude zabezpečené formou vsakovacej šachty a odvodnením spevnených plôch 

do priľahlej zelene 

Jednou z povinných príloh predloženia žiadosti o dotáciu je aj Uznesenie zastupiteľstva, ktorým sa 

schvaľuje predloženie uvedeného projektu, ako aj výška  povinného spolufinancovania, t.j. 5%  - 

8 470 EUR.   

 

Predpokladaný celkový rozpočet projektu je 169 401,60 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 










