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Názov materiálu:     Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie 

príspevku pre projekt „Vytvorenie bezpečných 

priechodov pre chodcov v meste Stará Turá“ 

  
 

 

 

Materiál obsahuje:  

1) Dôvodová správa 

2) Stanovisko, alebo stanoviská (napr. pre ekonomiku, výstavbu...) 

3) Návrh uznesenia 

4) Prílohy:   
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1) Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 

 

Dňa 24.8.2020 bola miestnou akčnou skupinou Kopaničiarsky región vyhlásená výzva č.  

IROP-CLLD-P785-512-003 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

z Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“), prioritná os 5 – 

Miestny rozvoj vedený komunitou, Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci 

stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou, špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie 

udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných 

službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti 

sídiel z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“).  

V rámci tejto výzvy mesto Stará Turá plánuje predložiť  projekt „Vytvorenie 

bezpečných priechodov pre chodcov v meste Stará Turá“. Projekt rieši osadenie 

dopravného značenia a osvetlenie priechodov na dvoch problémových úsekoch na 

komunikáciách Ulice gen. M. R. Štefánika a Ulice Hurbanovej.  

V rámci prvej časti projektu by mesto chcelo vybudovať nový priechod pre chodcov 

na Ul. gen. M. R. Štefánika v blízkosti areálu bývalých jaslí, kde sídli Denné centrum 

seniorov (Klub dôchodcov), ale aj Centrum voľného času Stará Turá a je tu teda najmä počas 

dňa zvýšený pohyb chodcov. Na miestnej komunikácii na Ul. gen. M. R. Štefánika je najbližší 

priechod pre chodcov v súčasnosti až pri Dome kultúry Javorina. V „hornej“ časti tejto 

komunikácie priechod pre chodcov nie je. Projekt by riešil osadenie vodorovného i zvislého 

dopravného značenia a osvetlenie priechodu pre chodcov.  

Druhý priechod pre chodcov je už v súčasnosti označený a nachádza sa na križovatke 

Hurbanovej ulice s frekventovanou komunikáciou II. triedy č. 581 - Ulicou Mýtnou, ktorú 

denne využívajú osobné i nákladné autá nielen z regiónu. V rámci projektu by sme chceli 

vyriešiť jeho osvetlenie a osadenie nového zvislého dopravného značenia. Komunikácia II. 

triedy č. 581 slúži zároveň ako hlavný dopravný koridor v smere Nové Mesto nad Váhom 

(diaľnica E75 a cesta I. triedy č. 61) – Senica a Česká republika. Cez túto križovatku v 

skorých ranných hodinách a vo večerných hodinách prechádza mnoho chodcov 

a automobilov, nakoľko táto ulica tvorí hlavnú pešiu komunikáciu ústiacu na autobusovú 

stanicu a do areálu priemyselného parku, kde je zamestnaná prevažná väčšina produktívnych 

občanov. Priechod na ulici Hurbanovej je v blízkosti evanjelického kostola a Polikliniky 

a používajú ho aj ľudia starší a chorí, ktorí vzhľadom k blízkosti priechodu s hlavnou cestou 

sú oveľa viac ohrození. Realizáciou projektu by mesto chcelo výrazne zvýšiť bezpečnosť 

nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a seniorov).  

 

II. Osobitná časť 

 

Osvetlenie priechodov pre chodcov a osadenie nového dopravného značenia zvýši 

bezpečnosť chodcov cez komunikácie a zabráni kolíziám, ku ktorým práve z dôvodu ich 

nedostatočného osvetlenia a označenia dochádza. Jednou z povinných príloh predloženia 

žiadosti o poskytnutie príspevku z IROP je aj Uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým 

sa schvaľuje predloženie uvedeného projektu, ako aj výška povinného spolufinancovania, t. 

j. 5% - 750,00 EUR. Predpokladaný celkový rozpočet projektu je 15 000,00 EUR. 



 

 

Zámer projektu bol prekonzultovaný s Odd. výstavby, ÚP a ŽP a taktiež 

s Technickými službami Stará Turá. Oba subjekty spoločne s Kanceláriou primátora mesta 

odporúčajú materiál schváliť. 

   

2) Stanovisko komisie ( komisií) 

 
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie odporúča schváliť predloženie žiadosti 

o poskytnutie príspevku pre projekt „Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v meste 

Stará Turá“ a výšku povinného spolufinancovania, t. j. 5% - 750,00 EUR. 

 

 

 

3) Návrh uznesenia: 
                                                

     

Uznesenie číslo ................/ 2020 

  

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 28.10.2020 prerokovalo návrh na 

schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho 

operačného programu pre projekt „Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov 

v meste Stará Turá“.  

Mestské zastupiteľstvo: 

 

a) schvaľuje: 

- predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Integrovaného regionálneho 

operačného programu, číslo výzvy:  IROP-CLLD-P785-512-003, prioritná os 5 – 

Miestny rozvoj vedený komunitou, investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície 

v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou, špecifický cieľ: 5.1.2 

Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, aktivita: B2 

Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja na projekt „Vytvorenie bezpečných priechodov pre chodcov v meste 

Stará Turá“,   

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie spolufinancovania vo výške najmenej 5%, t. j. 750€ z celkových 

výdavkov z vlastných prostriedkov. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


