
 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 

dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom 
počte prepravených osôb 

 
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)     

Prioritná os:  1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 

 
Typ výzvy:    otvorená 
Termín uzavretia 1.kola výzvy:  05.11.2020 
Termín uzavretia 2.kola výzvy:  05.02.2021 

Oprávnení žiadatelia: 

- Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové združenie právnických osôb)  

- Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)  

- Ostatné subjekty verejnej správy1  

- Mimovládna organizácia  

- Subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci2 - fyzické a právnické osoby3  

 

Oprávnené územie: 

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať 
na oprávnenom území, je rozhodujúce miesto realizácie projektu a nie miesto sídla žiadateľa. Oprávneným 
miestom realizácie projektu je celé územie SR s výnimkou RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Žilinského 
kraja a RIÚS Prešovského kraja.  
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) 

Alokácia: 16 349 708 EUR (zdroje EÚ) 

Samosprávny kraj Alokácia na kraj  

(zdroj EÚ) 

Alokácia pre RIÚS  

(zdroj EÚ) 

Alokácia pre MFO  

(zdroj EÚ) 

Bratislavský 0 N/A 0 

Trnavský 3 431 007  2 335 561  1 095 446  

Nitriansky 649 349  249 374  399 975  

 
1 Subjekt poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu   
2 Subjekt poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu   
3 Podľa §2 ods.2 Obch. zákonníka   



 

 

Trenčiansky 2 247 998  731 162  1 516 836  

Banskobystrický 8 115 872  1 161 513  6 954 359  

Žilinský 0 0 0 

Prešovský 1 367 088  0  1 367 088  

Košický 538 394  538 394  0  

 

Financovanie projektu: 

Maximálna intenzita pomoci na projekt: 

Kategória podniku 
príspevok zo zdrojov 

IROP   
(% z COV) 

Spolufinancovanie zo zdrojov 
prijímateľa (% z COV) 

a) Obec (obecný úrad), mesto (mestský 
úrad), združenie obcí (záujmové 
združenie právnických osôb)  

95% 5% 

b) Samosprávny kraj (úrad 
samosprávneho kraja)  

95% 5% 

c) Ostatné subjekty verejnej správy 95% 5% 

d) Mimovládna organizácia  
95% 5% 

e) Subjekty súkromného sektora mimo 
schém štátnej pomoci4 - fyzické a 
právnické osoby5  

90% 10% 

 

Minimálna výška príspevku na projekt:   nie je stanovená 

Maximálna výška príspevku na projekt:   nie je stanovená 

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: 

V rámci špecifického cieľa 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb sú pre túto výzvu oprávnené 
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 oprávnená realizácia nasledovných aktivít:  

 
4 Subjekt poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu   
5 Podľa §2 ods.2 Obch. zákonníka   



 

 

A.1. cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie 
nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách 
medzi sídlami,  
A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice 
pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov32, hygienické zariadenia apod.);  
A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space33“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem 
mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);  
A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest v pešej 
doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.;  
 
V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:  
B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.  
 
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu 
ktorých je vyhlásená táto výzva.  
 
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu 
ktorých je vyhlásená táto výzva.  
V rámci aktivity A.2. je systém automatickej požičovne bicyklov oprávnený za predpokladu, že dôjde k 
vytvoreniu nového alebo k rozšíreniu existujúceho systému, pričom samotný nákup bicyklov nie je 
oprávnený.  
Aktivita A.4. je oprávnená len za predpokladu, že predmetom projektu je vytvorenie nového prvku 
zvyšujúceho bezpečnosť chodcov a cyklistov. Oprávnenou aktivitou nie je budovanie osvetlenia na 
priechodoch pre chodcov, okrem prípadov ich priamej nadväznosti na existujúcu/plánovanú cyklistickú 
infraštruktúru. Oprávnenou aktivitou zároveň nie je budovanie resp. rekonštrukcia chodníkov pre peších.  
 
Aktivitu B.1. nie je možné realizovať samostatne, len v kombinácii s minimálne jednou aktivitou A.1. až 
A.4.  
 
Projekty podpory cyklistickej infraštruktúry musia plne korešpondovať s príslušnými strategickými 
dokumentmi pre oblasť dopravy, spájať centrá osídlenia KURS priemyselné zóny a centrá hospodárskeho 
významu (uzly, ktoré generujú minimálne 300 pracovných miest) a v prípade projektov realizovaných na 
území sídel vytvárať prepojenia zlepšujúce dostupnosť k občianskej infraštruktúre s cieľom zvýšenia podielu 
cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.  
Podporené projekty musia nadväzovať na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru resp. prepájať 
priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy. Projekty nebudú 
oprávnené v prípade, že nesplnia vyššie uvedenú podmienku prepojenia s existujúcou/plánovanou 
infraštruktúrou (s výnimkou špecifického prístupu v rozpracovaní projektu na jednotlivé časti, ktoré sa budú 
realizovať v rámci integrovanej podpory IROP v RIÚS a aj v IÚS MFO).  
Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu musí byť v súlade s 
Technickými podmienkami – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry (TP 085, MDV SR34), ktoré určujú 
zásady navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry a priamo nadväzujú na STN 73 6101 Projektovanie 
ciest a diaľnic a STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.  
 
 
 



 

 

Časová oprávnenosť realizácie oprávnenosti 

V rámci výzvy nie je stanovená max. a min. dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti 
výdavkov projektu, ktorá je uvedená v príručke pre žiadateľa.  

 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku: 

-  nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii 
projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať k predmetným 
nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky 
nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. Túto podmienku poskytnutia 
príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. 
j. minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.  
- na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť zhodnotený z prostriedkov NFP alebo jeho 
časti, alebo na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť z prostriedkov NFP alebo jeho časti 
nadobudnutý (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve a pod.) nesmie viaznuť záložné právo v čase 
od podania ŽoNFP až do uzavretia zmluvy o NFP  
 
 
 
Kontakt pre bližšie informácie:                  Octigon, a.s. 

    
  Lucia Lanáková  
  Mobil:  +421  948 271 757 

  Email:  lanakova@octigon.sk 

 

mailto:lanakova@octigon.sk

