
 

 

 

                                  2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sliači 

K bodu č. 16 : Odstúpenie od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Cyklotrasa 

Sielnica – Sliač – Kováčová z dôvodu nekvalitne vypracovaného projektu 

Dôvodovú správu spracoval: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta 

Materiál predkladá na MsZ: Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica B a l g o v á, primátorka mesta 

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu, návrh na uznesenie 

 

Dôvodová správa 

Bývalý primátor 31.10.2018 podpísal zmluvu s Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR na projekt Cyklotrasa Sielnica – Sliač – Kováčová v rámci IROP, 

prioritnej osi 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch so špecifickým cieľom zvýšenie 

atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na 

celkovom počte prepravených osôb so spoluúčasťou mesta Sliač vo výške 5%. 

Súčasťou žiadosti bola aj projektová dokumentácia z augusta 2007. Víťazom verejného 

obstarávania na dodávateľa diela sa stala spoločnosť Eurovia SK, a.s ktorá však od zmluvy 

odstúpila z dôvodu nesúladu rozpočtu z projektovou dokumentáciou, výrazný  nesúlad 

s položkou č. 8 a č. 9 (poplatok za skládkovanie a množstvo uloženého odpadu  vo výške 12514 

ton!!!) a položkou č. 14 a č. 15 (plocha podkladu). Na ceste, na ktorej sa má realizovať stavba 

nie je možné odobrať toľko odpadu. Dodávateľ navrhol inú technológiu spracovania, ale je 

potrebné prerobiť projekt, čo predstavuje finančné zaťaženie rozpočtu mesta vo výške cca 

10.000,- €, požiadať o zmenu v projekte a následne vyhlásiť nové verejné obstarávanie. 

Z časového hľadiska je veľmi málo pravdepodobné, že by sa to podarilo aj s realizáciou 

projektu do konca roka 2023. 

 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme odstúpiť od zmluvy, dať prepracovať projektovú 

dokumentáciu, resp. spracovať novú a uchádzať sa o podporu z Plánu obnovy. 

 

Sliač, 7.12.2022 

 

Návrh na uznesenie  

 

Mestské zastupiteľstvo v Sliači 

s ch v a ľ u j e 

 

1. Odstúpenie Mesta Sliač od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

Cyklotrasa, Sielnica – Sliač – Kováčová.   

2. Zapojenie Mesta Sliač do Plánu obnovy - Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia 

cyklistickej infraštruktúry; Udržateľná doprava, Investícia 1 - Rozvoj infraštruktúry 

nízkouhlíkovej dopravy  


