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Príloha č. 21: Vzorový dotazník na prieskum miest NSK k cyklodoprave 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: 
............................................................................................................................ 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:......................................................... 
Pozícia na úrade:.............................................................. 
e-mail:    tel:    mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22A: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Nitra) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Mesto Nitra 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Janček 
Pozícia na úrade: projektový manažér 
e-mail: jancek.ivan@msunitra.sk   tel:   mobil: 0904 296 074 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave. Koncepcia rozvoja cyklistickej dopravy 
https://www.nitra.sk/Files/ShowFile/50810 
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18777 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

https://www.nitra.sk/Files/ShowFile/50810
https://www.nitra.sk/Zobraz/Obsah/18777
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Je ich väčšie množstvo. Ďalšie trasy dopĺňame 
v rámci PUMu, ktorý práve prebieha    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Ponitrianska cyklomagistrála        

Cyklotrasa NR-Vráble     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Cyklochodník pri rieke Nitra, pozdĺž fasády budovanej Promenady Living park-
Investor Promenada Living park, Spoločnú cestičku by mal prebudovať na 
rozdelenú, ako súčasť Ponitrianskej 
cyklomagistrály...........................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................. 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

Cyklotrasa Borina  IROP  2018 Mesto Nitra 

Cyklotrasa Wilsonovo 
nábrežie  IROP  2018 Mesto Nitra 

Cyklotrasa Dlhá ul.  IROP  2018 Mesto Nitra 

Cyklotrasa 
Janíkovce-Vráble  IROP  2018 Mesto Nitra 

Cyklolávka 800m IROP  2020 Mesto Nitra 

      

 

Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Cyklotrasa Štúrova 
(od Univerzitného 
mosta, po kruhový 
objazd na Štúr.ul.) 1km 

Účelová 
cyklotrasa Návrh    Mesto Nitra 

Cyklotrasa 
Autob.stanica-
Čs.Armády 1,5km Účelová c. 

Projekt a stavebné 
povolenie     Mesto Nitra 

 Cyklotrasa Dobrotka 
(NR-Dražovce)  2km  Rekreačná c.  

 Projekt a stavebné 
povolenie   450 000 s DPH  Mesto Nitra 

Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
Budujeme v rámci mesta cyklostojany- Osadených je asi 40ks na približne 
15stanovištiach. Máme schválený jednotný dizajn (obrátene Učko). Osádzanie 
ďalších cyklostojanov nám komplikuje povinnosť od 04/2020 získať súhlas 
Krajského dopravného inšpektorátu s ich osadením 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22B: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Nové Zámky) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Mesto Nové Zámky 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ing. Petra Višňovská 
Pozícia na úrade: projektová manažérka 
e-mail: petra.visnovska@novezamky.sk  tel: 0356921729  mobil: 0915 
791 960  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE  

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
V zaujme rozvoja resp. cykloturistických trás posilnenie využívania 
cyklistickej dopravy Mesto uvažuje o zriadení značených cyklotrás na území 
mesta a v jeho blízkom okolí,. okrem iných aj pozdĺž rieky Nitra s ich 
prepojením na vnútromestskú cyklistickú dopravu.  
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 
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Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
Čo sa týka zaradenia Pešej a cyklistická dopravy k verejnoprospešným 
stavbám podľa kapitoly 2.1 Záväznej časti Územného plánu mesta Nové 
Zámky, uvádzame: cit. "výstavba cyklistických trás na území mesta ako 
systém postupne vybudovávaný s rekonštrukciami existujúcich a výstavbou 
novonavrhovaných komunikácií podľa samostatnej dokumentácie pre rozvoj 
cyklodopravy v meste". 
Konkrétne úseky vymedzené nie sú, týka sa to predovšetkým úsekov, ktoré 
sú zaznačené v grafickej časti Územného plánu. Mimo týchto úsekov sa však 
zriadenie cyklotrasy nevylučuje, akurát nepredstavujú stavby 
verejnoprospešného charakteru. 

Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, 

(začiatok trasy, koniec 
trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravovan

ej trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú 
bez alebo s 

DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

stavebné povolenie a 
pod.)    

 Cyklochodník( 
ul.Podzámska – SNP- 
Nám. Republiky)   760 m 

 Cyklochodník, 
cyklopruh, spoločná  
cestička pre chodcov 
a cyklistov  Vydaná ohláška     2020   

 Cyklotrasa O2, 
Komárňanská- 
Nábrežná – 
S.H.vajanského- 
Gúgska  2280 m 

 Cyklistická 
cestička,samostatný 
cyklistický 
pruh,cyklokoridor,spol
očná cestička pre 
chodcov a cyklistov 

 Stavebné konanie-
prebieha       

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 
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Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22C: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Šahy) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto:  ŠAHY 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ing. Iveta Majerčíková 
Pozícia na úrade: projektový manažér (OVŽaRR) 
e-mail: projekt@sahy.sk  tel:  036 6373 630  mobil: 0907 
342 011 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
- 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave. - 
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
V textovej časti ÚPM na strane 91 sa nachádza časť 6.5. Pešie a cyklistické 
komunikácie. 
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) - 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

-    

-   

-     

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) - 

 ÁNO X NIE  

 
Poznámka:  
Sme hraničné mesto s Maďarskom – od hranice popri medzinárodnej cete I. 
triedy sa tiahne cyklotrasa, na ktorú by bolo ideálne nadviazať. 
 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) - 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) - 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: - 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................... 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) - 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, 

ulica (začiatok trasy, 
koniec trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“)  

X ÁNO  NIE 

 
Poznámka: zatiaľ bez konkretizácie 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
Mesto plánuje osloviť odborníka v oblasti projektov a projektovej dokumentácie – 
cieľom je nájsť riešenie na rozvoj cykloturizmu v meste a regióne ako aj 
vybudovanie cyklotrasy nadväzujúcej na cyklotrasu v Maďarsku. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................... 
 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) - 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 

 



Prílohy 

 351 

Príloha č. 22D: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Šaľa) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Šaľa. 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:.Ing. Eliška Vargová, referát pre rozvojovú stratégiu 
a štrukturálne fondy 
Pozícia na úrade: ... referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy 
e-mail:  vargova@sala.sk   tel: 031/7705985      mobil: 0903649933 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
2018-2019 - Je rozpracovaný UGD mesta, podiel cyklistickej prepravy je 4,4 % 
v deľbe prepravnej práce. 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
Územný generel dopravy, časť 5 Cyklistická doprava - Predpokladáme, že do roku 
2030 sa zvýši podiel cyklistickej prepravy zo súčasných 4,4% na 7%.  (zatiaľ 
finálna verzia dokumentu, avšak nebola schválená MsZ) – nemáme súhlas na 
zverejňovanie častí dokumentu od spracovateľa. 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
Územný plán mesta Šaľa  (schválený 2004, aktualizácia cyklotrás v ZaD č.4 
schválených 2013) – priložená mapa, platí aj v poslednej verzii UPNO Šaľa ZaD 
č.6: Výkres 3c-Verejné dopravná vybavenie, výkres č. 4 komplexný návrh 
https://sala.sk/clanok/uzemny-plan-mesta-zmeny-a-doplnky-c-6 

https://sala.sk/clanok/uzemny-plan-mesta-zmeny-a-doplnky-c-6
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3.2.3.3 Cyklistická doprava 

Súčasná charakteristika cyklistickej dopravy 

Územie mesta Šaľa a celé územie regiónu (okresu Šaľa) má vhodné podmienky a záujmový potenciál pre 
využitie cyklistickej dopravy v rámci potreby lokálnej prepravy (cesty za prácou a vybavenosťou) a rekreačnej 
(turistickej) aktivity voľného pohybu v mestskom a prírodnom prostredí.  
V regionálnych dimenziách územím mesta Šaľa prechádzajú tieto významné cyklotrasy magistrálneho 
a regionálneho významu, ktoré sú však v súčasnosti bez značenia a príslušného technického vybavenia: 

− Vážska cyklomagistrála: Patrí medzi náročnejšie (v úseku nad Šaľou) až menej náročné (v úseku od 
Šale do Komárna) cyklotrasy, s celkovou dĺžkou 97 km a prevýšením 7-26 m. Cyklomagistrála vedie 
z Horných Zeleníc, cez Šúrovce, Dolnú Stredu, popri vodnom diele Kráľová nad Váhom do Šale, kde 
pokračuje ďalej smerom na juh cez Vlčany nad Váhom, Neded, Kolárova a odtiaľ až do centra 
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Komárna. Popod most, sa cestným prechodom do Maďarska, napája na Dunajskú cyklotrasu. V rámci 
katastra mesta Šaľa má tento úsek dĺžku 11.5km; 

− Podunajský cyklookruh: Je relatívne dlhá (58 km) a na kondíciu náročnejšia cyklotrasa, ktorá vedie zo 
Šale a po prechode mosta cez Váh pokračuje smerom na sever po hrádzi na ľavostrannom brehu 
Váhu. Prechádza obcami Dlhá nad Váhom, popri vodnej nádrži Kráľová nad Váhom smerom na 
Šoporňu, Šintavu, Vinohrady nad Váhom, ďalej Dvorníky, Šalgočka, Pusté a Zemianske Sady do Paty, 
ďalej cez Hájske a Močenok späť do Šale. Úsek Duslo Šaľa – Šaľa je prirodzene využívaný aj ako 
prístup do práce pre obyvateľov mesta. V rámci katastra mesta Šaľa má tento úsek dĺžku 6.0km; 

− Vážsky cyklookruh: Je menej náročnou, rekreačnou trasou, s možnosťou využitia podmienok 
cykloturistiky, kúpeľného a poznávacieho turizmu. Dĺžka trasy je 41,5 km s minimálnym prevýšením. 
Zo Šale sa prechádza smerom do Diakoviec a odtiaľ pokračuje smerom na juh do Tešedíkova a cez 
Žihárec do Vlčian nad Váhom. Ďalej pokračuje cez Selice a Trnovec nad Váhom späť do Šale. Druhá 
alternatíva ponúka, popri pravostrannej hrádzi Váhu návrat z Vlčian nad Váhom späť do Šale Vážskou 
cyklomagistrálov. V rámci katastra mesta Šaľa má tento úsek dĺžku 4.0km. 

V trasách ciest I., II., III. triedy v smeroch k výrobnému komplexu Duslo, k obciam Trnovec nad Váhom, Dlhá 
a Kráľová nad Váhom, Diakovce a Vlčany (resp. Hetméň). V súčasnosti sú využívané jestvujúce komunikácie 
pre cyklistickú dopravu, ktorá obmedzuje dopravu automobilovú a je rizikovým faktorom z hľadiska dopravnej 
bezpečnosti. V uvedených trasách sa požaduje riešiť oddelené cyklistické chodníky a tak vylúčiť priamu 
kolíziu cyklistickej a automobilovej dopravy.  
Na území mesta nie sú vybudované špeciálne trasy – cyklistické chodníky pre cyklistickú dopravu. Rozvojové 
predpoklady cyklistické dopravy v lokálnom a regionálnom význame vyvolávajú potrebu vypracovať ucelenú 
koncepciu cyklotrás na území mesta vrátane ich základného technického vybavenia. 

Návrh cyklistickej dopravy 

Návrh rozvoja cyklistickej dopravy je založený v dvoch polohách:  
− podporovať a predovšetkým vy(do)budovať všetky magistrálne a regiónalne cyklotrasy, ktoré sa stanu 

základom rozvoja rekreačnej cykloturistiky a súčasne spĺňajú aj nároky cyklistickej dochádzky za 
prácou. Predstavuje to postupne vy(do)budovať 21.5km cyklistických chodníkov s kvalitným povrchom 
a značením; 

− na území mesta v rámci všetkých hlavných uličných koridorov budovať súbežne cyklistické chodníky 
umožňujúce bezkolíznu každodennú cyklistickú prevádzku v rámci mesta. Predstavuje to postupne 
vybudovať 12.9 km cyklistických chodníkov s kvalitným povrchom a značením; 

− mimo zastavané územie mesta pre zabezpečenie prístupu k výrobným prevádzkam a prístupu 
k priľahlým obciam (Kráľová  nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom) v súbehu 
s cestnými komunikáciami budovať cyklystické chodníky v integrácii s pešími chodníkmi.  

Pri budovaní nových cyklistických trás je v rámci predprojektovej a projektovej prípravy riešiť bezkolízny 
prechod cez cesty I. a II. triedy, v polohách nábreží mimoúrovňovým spôsobom. 
V prípade dobudovania týchto vyznačených cyklotrás vznikne na území katastra mesta pomerne hustná sieť 
cyklistických chodníkov, ktoré do budúcnosti významne podporia cyklodopravu a budú sa významne podielať 
na deľbe dopravných nárokov. Očakáva aj prirodzene veľký vzrast významu rekreačnej cykloturistiky, ktorá 
má v tomto regióne veľký doteraz nevyužitý potenciál. 

Záväzné regulatívy pre urbanistickú štruktúru 

Verejné technické vybavenie 

28)Pre rozvoj cyklistickej dopravy: 

− vypracovať ucelenú koncepciu pre riešenie priestorových a technických podmienok cyklotrás; 

− podporovať a predovšetkým dobudovať všetky magistrálne a regionálne cyklotrasy podľa vymedzenia 
vo výkrese Komplexný návrh, ktoré sa stanu základom rozvoja rekreačnej cykloturistiky a súčasne 
spĺňajú aj nároky cyklistickej dochádzky za prácou; 

− na území mesta v rámci všetkých hlavných uličných koridorov budovať súbežne cyklistické chodníky 
umožňujúce bezkolíznu každodennú cyklistickú prevádzku v rámci mesta; 

− mimo zastavané územie mesta pre zabezpečenie prístupu k výrobným prevádzkam a prístupu 
k priľahlým obciam (Kráľová  nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom) v súbehu 
s cestnými komunikáciami budovať cyklistické chodníky v integrácii s pešími chodníkmi.  

 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 
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Áno sú zapracované, ale NIE sú definované ako verejnoprospešné stavby 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Vážska cyklomagistrála: od Šale do 
Komárna,  

13500m podľa 
spracovateľa, 11,5 
km  podľa textu 
UPN  Nie   

Podunajský cyklookruh: 

4520 m podľa 
spracovateľa, 6 km 
podľa textu UPN  

Nie 

  

 Vážsky cyklookruh 

 2300 m podľa 
spracovateľa, 4 km 
podľa textu UPN 
 

Nie 

   

Pozdĺž cesty I/75 – smer Trnovec n. V. 1780 
Nie 

  

Pozdĺž cesty až po Duslo  3430m 
  

nie 
poznámka: už zrealizovaní trasa 
   

Pozdĺž cesty smer Diakovce  
Cyklotrasa Šaľa - Diakovce 
 

1304,83 m, v k. ú. 
Šaľa cca 660 m 

nie 
poznámka: spracovaná PD pre ÚR 

  

Pozdĺž cesty  smer Vlčany ( Hetméň) Odhad 13500m Nie   

Pozdĺž cesty smer Kráľová nad Váhom 
 

Odhad 2000 m 
 

Nie 

  

Pozdĺž cesty smer Dlhá nad Váhom Odhad 1200 m Nie 
  

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 

 4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

 002 – Vážska cyklomagistrála (Šaľa –
Kolárovo) 

11500 m Na hrádzi 
Vyznačenie 

2015 
Len vyznačenie 

Námestie, pešia zóna - 
Spoločná plocha chodcov a 

cyklistov 
2006 - 

Budovateľská ul. 255 m 
Spoločný chodník pre cyklistov 

a peších 
- Len vyznačenie 



Prílohy 

 355 

Cyklotrasa za zamestnaním do 
priemyselného areálu  

3430 m 
Samostatná cyklistická komunikácia 
oddelená od cesty  III triedy č. 1368 

Výstavba 
2018, 

kolaudácia 
2019 

1 024 192,65 € 
(vrátane nákladov 

na výkup 
pozemkov, PD, 
dozor, vrátane 
kompletného 
osvetlenia) 

 

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravo

vanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Pozdĺž cesty smer Diakovce  
Cyklotrasa Šaľa - Diakovce  

 1304,83 
m, v k. ú. 
Šaľa cca 
660 m 

 Samostatný 
cyklochodník  DUR 

  
Orientačná cena 

s DPH bez nákladov 

na výkup pozemkov  

325 656,00 €   2021  Mesto Šaľa 

 Žst.- Námestie – Pázmaňa – 
I/75 – Veča – Duslo Šaľa, časť 
Vážskeho cyklookruhu  6100  

3,0 m- Samostatný 
cyklochodník (60%) – 
oddelený pruh 
v ceste 30% - iné 
10% 

Umiestnenie 
cyklotrasy v ÚPD, 
Spracovaná štúdia 620000 (bez DPH)    Mesto Šaľa  

Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
V zmysle územného plánu áno, ale v dohľadnej dobe, najskôr ako priorita sú po 
rozpracovanej cyklistickej komunikácii spájajúcej mesto Šaľa s obcou Diakovce 
ako prvé vnútromestské cyklistické komunikácie. Až následne sa môže pristúpiť 
k riešeniu napájaní sa v rámci diaľkových cyklotrás, ktoré cez mesto vedú, niekde 
sú vyznačené, ale vybudované nie sú.  
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7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, 
ulica (začiatok 

trasy, koniec trasy) 
a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

Cyklotrasa za 
zamestnaním do 
priemyselného 
areálu 3430 m IROP 

Samostatná cyklistická 
komunikácia oddelená od 
cesty  III triedy č. 1368 

Výstavba 
2018, 
kolaudácia 
2019 Mesto Šaľa 

 

 

Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrályb
ežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Vážska 
cyklomagistrála: od 
Šale do Komárna, 

13500m podľa 
spracovateľa, 
11,5 km  
podľa textu 
UPN 
 

úsek 
cyklomagistrály  -  -  -  - 

Podunajský cyklookruh: 

4520 m podľa 
spracovateľa, 
6 km podľa 
textu UPN 
 

cykloturistická 
trasa -   -  -  - 

Vážsky cyklookruh 

2300 m podľa 
spracovateľa, 
4 km podľa 
textu UPN 

úsek 
cyklomagistrály  -  -  -  - 

Pozdĺž cesty smer 
Diakovce  
Cyklotrasa Šaľa-
Diakovce 

1304,83 m, 
v k. ú. Šaľa 
cca 660 m 

cykloturistická 
trasa – časť 
spojenie 
smerom na 
termálne 
kúpalisko DUR 

Orientačná cena 

s DPH bez 

nákladov na výkup 

pozemkov  

325 656,00 € 

 

2021 
v prípade 
získania 
mimorozpo
čtových 
zdrojov 

Mesto Šaľa 
a Obec 
Diakovce 
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V zmysle územného plánu „áno“, reálne v rozpočte na tieto výdavky nie sú 
plánované prostriedky na ďalšie 3 roky, jedine že by sa podarilo získať 
mimorozpočtové zdroje. 
 

Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Cyklostojany boli súčasťou výstavy cyklotrasy za zamestnaním do priemyselného 
areálu. 216 ks parkovacích miest pre bicykle v 2 prístreškoch pre bicykle. 
Posielam fotky. 
Zároveň v rámci záchytného parkoviska pri železničnej stanici a riešenia 
predstaničného priestoru, kde by mal byť budovaný prestupný bod, premiestnená  
autobusová stanica, sú plánované cykloboxy aj cyklostojany, je to v stave DUR, 
prebieha územné konanie. V rámci daného priestoru vzhľadom na chýbajúce 
napojenie  nebolo možné nazvať priestor vyhradený pre pohyb cyklistov ako 
cyklochodník, ale je to označené ako územná rezerva pre budúci cyklochodník 
v tomto území v dĺžke 48 m.  
..................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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V rámci dopravného generelu boli identifikované aj možnosti bikesharingu 
a rozloženia cyklostaníc, zasielame texty poslednej verzie dopravného generelu.  
...................................................................................................................................
................. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 

 
 
Texty vybraté k dopravného generelu, ktorý ešte neschválilo MsZ 
 
5. Cyklistická doprava  
V súčasnosti existuje v meste Šaľa len jedna značená cyklotrasa (obrázok 331), 
ktorá je len rekreačného charakteru a nemá spevnený povrch po celej dĺžke trasy. 
Táto trasa ponúka možnosť cyklistickej prepravy zo Šale k vodnej nádrži Kráľová a 
ďalej smerom na Sereď, opačným smerom popri rieke Váh smerom na Vlčany. V 
mestskej časti Veča sú dve rekreačné cyklistické trasy. Jedna ide popri rieke Váh 
smerom na Dlhú nad Váhom a druhá ide opačným smerom na Trnovec nad 
Váhom. Tieto cyklistické trasy zabezpečujú cyklistické prepojenie celej 
aglomerácie mesta Šaľa. Najnovšie vybudovaná cyklistická trasa prepája 
priemyselný areál Duslo s mestskou časťou Veča.  
V snahe o zmenu prepravného podielu IAD a s ňou súvisiacej statickej dopravy je 
cyklistická doprava jedným z nástrojov na jej zmenu. V súčasnosti má v meste 
Šaľa cyklistická preprava 4,4 % podiel v deľbe prepravnej práce. Rozvoju 
cyklistickej dopravy bráni slabo rozvinutá sieť cyklistických komunikácii či možnosť 
uschovania bicyklov v interiéri bytových stavieb. Problém uskladnenia bicyklov v 
bytových stavbách možno riešiť dvoma spôsobmi a to bikesharingom či vytvorenie 
chráneného priestoru na ulici.  
5,1 Návrh vedenia cyklistických trás  
Prioritou v rozvoji cyklistickej infraštruktúry je prepojiť mestskú časť Veča so 
železničnou sta-nicou. Modrá trasa znázornená na obrázku 331 predstavuje 
najväčší potenciál zvýšenia po-dielu cyklistickej dopravy. Trasa tvorí urbanizačnú 
os, okolo ktorej sa sústreďuje hospodársky a kultúrny život. Červená trasa je 
vedená po uliciach Staničná, Hlavná, Vlčanská, Dolná a Petra Pázmaňa. Táto 
trasa znázorňuje druhú najdôležitejšiu os. Na tieto cyklistické komuni-kácie sa 
napojí následne každá obytná zóna. 
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Obrázok 331 – Existujúce cyklotrasy v meste Šaľa  

K popularite cyklistickej dopravy sa prispeje dopravnými zásahmi v rezidentských 
zónach, kde sa odporúča navrhnúť maximálna rýchlosť na 30 km.h-1. Vytvorením 
zón s rýchl. 30 km.h-1 získame podmienky, za ktorých nemusíme značiť cyklistické 
komunikácie ani vytvárať fyzickú segregáciu od automobilových dopravných 
prúdov. Samotná výmena značiek stanovujúcich maximálnu povolenú rýchlosť 
nepredstavuje celé riešenie. Komunikácie treba doplniť o prvky ukľudnenia 
dopravy. Vedenie cyklistickej infraštruktúry odporúčame jednosmerne na oboch 
stranách cestnej komunikácie v súlade s TP 085 [25]. 
 
Okrem vytvorenia cyklistických komunikácii priamo v meste, treba zabezpečiť prepojenie 

s okolitými obcami, ktoré vytvárajú aglomeráciu mesta Šaľa. Tým mesto vytvorí 

cyklistické prepojenie v celej aglomerácii (Obrázok 332) 
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Obrázok 332 – Návrh hlavných cyklistických trás v meste 

5.2 Návrh riešenia priestorov na odkladanie bicyklov v bytových domoch  
Tento problém je typický pre rezidentské zóny, kde majoritná časť bytov, alebo 
menších do-mov nedisponuje priestormi na odkladanie bicyklov. Taktiež môže byť 
pre niekoho problémom prenos bicykla z odkladacích priestorov v budove, pretože 
musí prekonať schody, a to môže odradiť potenciálnych užívateľov cyklistickej 
prepravy. Parkovanie na ulici v bežných stoja-noch cez noc je stále veľké riziko 
kvôli možnému odcudzeniu a tiež bicykel musí čeliť atmos-férickým vplyvom. V 
nových zástavbách odporúčame vedeniu mesta Šaľa, aby do príslušných metodík 
zapracovala povinnosť vytvárania priestorov na odkladanie bicyklov. Regulácia 
sta-vebných zámerov už v projektovej dokumentácii donúti investorov vytvárať 
priestory na odkla-danie bicyklov, ktoré musia byť štandardom, ak sa má 
cyklistická doprava ďalej rozvíjať. Avšak v starých zástavbách kde neexistuje 
priestor na vytvorenie takýchto parkovacích cyklostojísk, môžeme tento problém 
vyriešiť inštaláciou uzamykateľných zariadení (obrázok 333). Veľkosti boxov na 
trhu sa pohybujú aj v rozmeroch, ktoré sa zmestia na jedno parkovacie miesto pre 
motorové vozidlo. Treba uvažovať s limitovanou dochádzkovou vzdialenosťou max 
150 m na základe tabuľky 81, ktorá znázorňuje ochotu používateľov využívať tento 
systém v závislosti na tom, ako je vzdialený od miesta bydliska.  
Tabuľka 81 – Ochota obyvateľov dochádzať 

za stojiskom na bicykle pri svojom dome 
Maximálna vzdialenosť chôdzou k zariadeniu  

Prípustná pre % užívateľov  

75m  56%  
150m  32%  
˃150m  21%  
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Obrázok 333 – Odkladací box na bicykle  

 
5.3 Bikesharing  
Bikesharing je služba, ktorá počas niekoľkých mesiacov v roku (jar – jeseň) 
ponúka požičanie bicykla na verejných priestoroch roztrúsených po meste 
zadarmo prípadne za symbolickú cenu na určitý čas. Požičanie prebehne 
prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá používate-ľovi poskytne kód na 
odomknutie bicykla. Myšlienkou tejto iniciatívy, je zmena deľby preprav-nej práce. 
Bikesharing ponúka alternatívnu dopravu najmä za IAD. Hlavným cieľom je znížiť 
podiel prepravy na krátke vzdialenosti IAD. V sídliskových častiach mesta je veľký 
podiel by-tových jednotiek, ktoré nemajú vôbec zabezpečené priestory na 
odkladanie bicyklov. Často ich preto majitelia umiestňujú na spoločné schodiská a 
obmedzujú tak výrazne pohyb po scho-disku. Navrhujeme, aby stavebné zámery 
(verejné budovy, bytové domy, pracoviská) mali po-vinne v projekte umiestnené 
stojiská pre bicykle. Pochopiteľne už stojace budovy konštrukčne neovplyvníme, 
no bikesharing zníži potrebu vlastniť bicykel a eliminuje tak nutnosť „garážova-
nia“. Rozhodnutie o hustote stanovíšť bikesharingu a stratégie jeho umiestnenia, 
či cene za požičanie bicykla rozhodne o úspechu či zlyhaní takéhoto zámeru v 
jeho počiatku. Údaje z prieskumu podľa kapitoly 3.4 naznačujú, že systém 
bikesharingu je úspešný keď sú stano-viská od seba vzdialené 3-5 minút chôdze. 
Z tejto ideálnej hustoty stanovíšť je zrejmé, že do siete bikesharingu musia byť 
okrem frekventovaných verejných priestorov zahrnuté aj sídlis-kové zóny. 
Zahrnutie rezidentov v sídliskových častiach mesta do bikesharingu , poskytuje 
dobrý predpoklad zníženia prepravy IAD.  
Prípadná porucha bicykla sa nahlási cez aplikáciu, kde sa priloží 
fotodokumentácia, následne pokazený bicykel vyzdvihne servisné vozidlo podľa 
údajov z aplikácie.  
Existuje aj koncepcia bikesharingu bez dokov. Dok je stojan bicykla, kde je 
zabudovaný zámok a počítač, ktorý umožní otváranie zámku. Výhodou bez 
dokových stanovíšť bikesharingu spo-číva v nižších nákladoch, nie treba 
napojenie na elektrickú energiu. Zámok je umiestnený priamo na bicykli. Výhoda 
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tohto systému je zároveň je aj jeho nevýhoda. Bicykel možno za-parkovať počas 
jeho vypožičania aj bez toho, aby bol uzamknutý v doku. Zámok teda možno 
zamknúť a znova odomknúť kdekoľvek na trase zo zdroja do cieľa. Nevýhoda je 
riziko, že užívatelia po skončení používania zaparkujú bicykel kdekoľvek v meste 
mimo určenej plochy.  
Umiestnenie počiatočných stanovíšť BS závisí od technických kritérií ako šírka 

priľahlých chodníkov, intenzita pešej dopravy, prítomnosť zastávok MHD a mobiliáru, 

inžinierske siete. Princípy, s ohľadom na ktoré navrhujeme stanovištia BS sú zhrnuté v 

kapitole 6.3. So zvyšo-vaním hustoty stanovíšť BS sa zvyšuje obtiažnosť ich 

umiestnenia. Stanovištia musia byť do-bre viditeľné, ide o mestotvorný prvok, ktorý 

dotvára dizajn verejných priestorov. Lokálnu ne-prítomnosť inžinierskych sietí 

(elektrická energia) možno riešiť solárnymi panelmi, ktoré za-bezpečia prevádzku 

cyklopočítačov. Musí sa dbať na pevný podklad každého stanovišťa. Skúsenosti zo 

zahraničia ukazujú, že kamenistý podklad je nevhodný ako aj zatrávnená plocha. Aj 

keby stanovište s trávnatým povrchom nebolo frekventované, zeleň by sa postupne 

zničila a blatisté podmienky by sťažovali prístup k bicyklom a odradili by používateľov. Preto 

odporú-čame povrch speniť pevným materiálom – napríklad dlažbou (obrázok 334). 

 
Obrázok 334 – Pevný podklad na stanici bikesharingu  

 
Porovnanie služby bikesharingu na Slovensku  
Nitra (sponzor ARRIVA NITRA a.s.) 
7 stanovíšť, 70 bicyklov;  



Prílohy 

 363 

- Priemerná vzdialenosť medzi stanovišťami je 520m (335m ≈ 660m);  

- Ročný poplatok 25 €. Pri zakúpení sa prvých 60 min. jazdí zdarma;  

- Jednorazový poplatok 0,5 € / 60 min.  

Žilina (sponzor Kia Motors Slovakia 
s.r.o)  

 20 stanovíšť, 120 bicyklov;  
 prvých 60 min. zdarma.  

 
 
 

Bratislava (sponzor Slovnaft a.s.)  
 96 stanovíšť, 1156 bicyklov;  
 vzdialenosť medzi stanovišťami je 

300 m ≈ 500 m;  
 ročné predplatné je pre študentov 

19,20 €, obyčajne 29,40 €;  
 prvých 30 minút zadarmo.  

 

 

 

 
Časovo dostupné  

Stanovištia majú byť umiestnené tak, 
aby boli ľahko do-stupné pre chodcov a 
cyklistov v akýkoľvek čas a ročné 
obdobie. Vhodná lokalite tiež zaujme 
sponzorov.  
Navrhnuté s ohľadom na 
bezpečnosť  
Stanovištia majú byť považované za 
uskladňujúci prvok mestskej premávky 
umiestnený v zónach s relatívne vy-
sokými intenzitami pešej prepravy a 
dobrého nočného osvetlenia.  

Dostupné údržbe  
Umiestnenie stanovišťa má poskytnúť :  
- dostatočný priestor na údržbu.  
- slnečné podmienky v prípade použitia 
solárnych panelov (lacnejšia inštalácia)  
Zlepšenie podmienok v priestore pre 
peších  
Stanovištia majú byť umiestnené 
spôsobom priaznivo ovplyvňujúcom 
podmienky priľahlej pešej dopravy, 
preto medzi stojiskom bicykla a 
chodníkom pre peších má byť 
zachovaný adekvátny priestor.  
Súčasť uličnej hierarchie  
Stanovištia v preplnenom verejnom 
priestore majú mať prednosť pred 
hnuteľnými objektmi ako štandardné 
sto-jany pre bicykle. Nemajú príliš 
zasahovať do okolia hyd-rantov a 
vstupov k inžinierskym sieťam 
prípadne cestnej infraštruktúry 
(problematická zimná údržba). 
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Nitra v roku 2018 evidovala 5000 registrovaných členov a 8500 vypožičaní v 
priebehu 4 mesiacov. Bratislava v roku 2018 s 500 bicyklami evidovala 41000 
registrovaných užívateľov a 220 000 jázd. V Bratislave jeden registrovaný užívateľ 
vykonal v priemere 5,4 jazdy pričom v Nitre jeden registrovaný užívateľ vykonal 
1,7 jazdy. Tento rozdiel je spôsobený kvôli hustote stanovíšť ,rozdielu dopravných 
podmienok a tiež topografických podmienok. Nie celé územie Nitry má priaznivé 
topografické podmienky na prevádzku bikesharingu.  
 
5.4 Návrh približného umiestnenia prvých stanovíšť bikesharingu  
Na začiatok budovania bikesharingu odporúčame zrealizovať minimálne 12 
stanovíšť, aby bola táto služba dobre využívaná. V každom stanovišti očakávame 
rôznu intenzitu využívania bikesharingu, preto sme tieto očakávania zohľadnili na 
kapacite parkovacích boxov. Týchto 12 stanovíšť označených čiernou bodkou 
(obrázok 335) odporúčame približne umiestniť na tieto lokality:  
- Železničná stanica – kapacita 30 bicyklov;  

- pri novom obchodnom dome pri križovatke SNP – Kráľovská- kapacita 20 

bicyklov;  
- pri vchode do Základnej školy JC Hronského – kapacita 15 bicyklov;  

- na ul. Hlavná pri začiatku pešej zóny – kapacita 15 bicyklov;  

- na námestí svätej trojice – kapacita 15 bicyklov;  

- pri autobusovej zastávke Pohotovostné sídlisko – kapacita bicyklov;  

- v blízkosti Kauflandu – kapacita 15 bicyklov;  

- pri ul. Horná v blízkosti Základnej školy Jozefa Murgaša – kapacita 15 bicyklov;  

- v blízkosti križovatky Lúčna – Hollého – kapacita 15 bicyklov;  

- v blízkosti križovatky Generála Ludvíka Svobodu – Slnečná – kapacita 15 

bicyklov  
- v blízkosti križovatky Generála Ludvíka Svobodu – Hollého – kapacita 15 
bicyklov;  
- pri zastávke Veča – námestie kapacita 15 bicyklov.  
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Obrázok 335 – Návrh rozloženia staníc bikesharingu 

V prípade priaznivého rozvoja cyklistickej dopravy, ktoré znamená vybudovanie 
cyklotrás v hierarchii: 
budovanie zón s maximálnou povolenou rýchlosťou 30km/h;  
- budovanie prvkov upokojenia;  
- rozvoj bikesharingu.  
Predpokladáme, že do roku 2030 sa zvýši podiel cyklistickej prepravy zo 
súčasných 4,4% na 7%. V prípade výrazného budovania bikesharingu možno 
očakávať výraznejšie zmeny deľby prepravnej práce v prospech cyklistickej 
prepravy. V očakávaní zvýšenia cyklistickej prepravy je nutné vytvárať nové 
priestory pre parkovanie bicyklov. Na jedno parkovacie miesto osobného 
automobilu možno zaparkovať až 6 bicyklov (obrázok 28).  
V prípade priaznivého rozvoja cyklistickej dopravy súčasné miesta určené na 
parkovanie bi-cyklov budú nevyhovujúce. Na návrh nových státí určených pre 
bicykle treba prihliadať na as-pekty ako:  
- funkčnosť;  
- prípadné výhľadové zvýšenie cyklistickej prepravy;  
- atmosférické vplyvy;  
- bezpečnosť z hľadiska odcudzenia;  
- potrebná plocha na vyhotovenie;  
- dostupnosť;  
- neobmedzovanie pešej dopravy;  
- estetika.  
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Na sídliskách treba na verejných priestoroch, na miestach parkovania, vytvoriť 
odstavnú plo-chu s možnosťou uzamknutia bicykla podľa obrázka 336. 
 

 
 

Obrázok 336 – Ukážka počtu zaparkovacích bicyklov na jednom parkovacom 
mieste 
Ako systém nového parkovania bicyklov, pri ktorom sa šetrí a zvyšuje efektivita 
zastavanej plochy, možno použiť dvojposchodový systém, alebo cykloveže. 
Dvojposchodový systém státí poskytuje pomerne lacné riešenie s ochranou pred 
atmosférickými vplyvmi. Cykloveže (obrá-zok 29) sú automatický úložný systém 
bicyklov s kapacitou obvykle viac než 100 bicyklov. Medzi výhody patrí: 

 Zariadenie je opláštené takže chráni uschované bicykle pred 
atmosférickými vplyvmi a užívateľ si tu okrem bicykla môže 
odložiť aj prilbu, alebo iné cyklistické príslušenstvo.  
Uschovanie do 25 sekúnd.  
Uschovanie elektro bicyklov do 50kg  
Možnosť získania dotácii.  
Príklad automatického odkladania bicyklov je na obr. 337 a 
možno uvažovať s ta-kýmto riešením na železničnej stanici a v 
centre mesta. 
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Obrázok 337 – Príklad stavby cyklistickej veže 
 
 
7.3  Návrh cyklistickej dopravy  

Analýza cyklistickej dopravy v meste Šaľa je v kapitole 6. Obrázok 344 znázorňuje 
návrh siete cyklistických ciest. Zelená farba sú turistické trasy, červená farba sú 
hlavné trasy, ktoré sa odporúča riešiť segregovane od AD a pešej dopravy. 
Obrázok 345 znázorňuje návrh odstav-ných stojísk pre cyklistickú dopravu 
(samostatne alebo aj s funkciou bikesharingu) pre zóny v časti mesta Šaľa. 
Obrázok 346 návrh odstavných stojísk pre cyklistickú dopravu (samostatne alebo 
aj s funkciou bikesharingu) pre mestskú časť Veča.  
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Obrázok 344 - Návrh hlavných cyklistických trás v meste  
 
 
 
 

 
Obrázok 345 - Návrh rozloženia cyklostaníc v Šali 
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Obrázok 346 - Návrh rozloženia cyklostaníc v časti Veča 
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Príloha č. 22E: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Štúrovo) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto,obec:    Štúrovo        
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ing. Robert FOLK    
Pozícia na úrade: vedúci oddelenia rozvoja 
e-mail: rozvoj@sturovo.sk tel: 036-2851303 mobil: 0905 888968 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

trasy sú v samostatnej prílohe    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

trasy sú v prílohe        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

 trasy sú v prílohe             

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Pripravované projekty   Štúrovo – Kravany nad Dunajom (-Moča) a Štúrovo- 
Kamenica nad Hronom- Chľaba sú úsekmi medzinárodnej cyklomagistrály 
EuroVelo 6.  
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22F: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Topoľčany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Mesto Topoľčany 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Polonská 
Pozícia na úrade: projektový manažér 
e-mail:katarina.polonska@topolcany.sk tel: 038/ 5340 340 mobil: 0907 1010 
237 
 
1.Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2.Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelucyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3.Má Vaše mesto alebo obeczapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“)  

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžkatrasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/ 

Cyjklistické trasy, cestičky, chodníky všetkých 
stupňov a stavby súvisiace s ich budovaním 
v rámci celého územia mesta katastra 
Topoľčany Neuvedená  Áno pod číslom 49 

Peší promenádny chodník a samostatný 
cyklistický chodník vo funkčnej ploche č.12.3 Neuvedená Áno, pod číslom 38 

 Peší promenádny chodník a samostatný 
cyklistický chodník vo funkčnej ploche č.13.2  Neuvedená  Áno, pod číslom 39 

Poznámka:Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4.Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh v telese cesty, 

oddelený pruh v telese cesty, 
spoločný chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
nákladyna jeho 
stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

Poznámka:Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5.Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravov
anej trasy                

(m) 

Kategória(napr. 
samostatný 

cyklochodník, pruh 
v telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník 
pre cyklistov a 
peších a pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.) 

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Hlavný cyklistický okruh mesta 
Topoľčany II. etapa 

6 600 m 

Trasa bude 
pozostávať z troch 
foriem vedenia 
cyklistov: 
1) segregovaná 
samostatná 
cyklistická cestička 
2) spoločná 
cestička pre 
chodcov a cyklistov 

Vydané územné 
rozhodnutie 

v súčasnosti prebieha 
príprava PD pre 

vydanie stavebného 
povolenia 

Neznáme 2022 Neznámy 
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3) vedenie cyklistov 
v HDP formou 
koridoru pre 
cyklistov 

       
Poznámka:Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6.Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Hlavný cyklistický okruh mesta Topoľčany II. etapa bude pripojený na cyklotrasu 
„Naprieč Považským Inovcom. 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasypríp. 
lokalizácia, ulica 

(začiatok trasy, koniec 
trasy) a pod. 

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                   

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                              
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

Hlavný cyklistický okruh 
mesta Topoľčany I. 

etapa 
2 399 m IROP 

Trasa pozostáva z troch 
foriem vedenia cyklistov: 
1) segregovaná samostatná 
cyklistická cestička 
2) spoločná cestička pre 
chodcov a cyklistov 
3) vedenie cyklistov v HDP 

formou koridoru pre 
cyklistov 

2020 – 
predpoklad

aný 
začiatok 

výstavby 2. 
polrok 2020 

Swietelsky-Slovakia, 
spol. s r. o. 
Mokráň záhon 4, 821 
04 Bratislava  

 

      

          
Poznámka:Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkovprosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? Prebrať s vedením(odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasypríp. 
lokalizácia  (začiatok 
trasy, koniec trasy) a 

pod. 

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                   
(km) 

Kategória                                                                              
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav 
projektu(návrh, štúdia, 

zjednodušená 
dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 

náklady(uviesť či 
sú bez alebo s 

DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka:Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trásprosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Súčasťou projektu „Hlavný cyklistický okruh mesta Topoľčany I. etapa“ je tiež 
osadenie 2 uzamykateľných prístreškov pre bicykle. Jeden sa bude nachádzať 
v priestoroch autobusovej stanice a jeden pri priemyselnej zóne mesta Topoľčany. 
Okrem uvedených budú tiež osadené stojany na bicykle v priestoroch pri 
Športovej hale mesta Topoľčany. V rámci projektu „Hlavný cyklistický okruh mesta 
Topoľčany II. etapa“ sa uvažuje s osadením celkovo 3 ks cyklostojanov. Presná 
lokalita bude špecifikovaná v rámci spracovanej projektovej dokumentácie. 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
(odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 

Ďakujeme za spoluprácu!Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22G: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Zlaté Moravce) 
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Príloha č. 22H: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Želiezovce) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec:    Želiezovce 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:  Ing. Vojtech Kalló 
Pozícia na úrade:  referent OVÚRaŽP 
e-mail: vojtech.kallo@zeliezovce.sk      tel: 036 7710400   mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Cyklistická trasa pozdĺž Hrona, ktorá prechádza 
pozdĺž a cez toto rekreačné územie 3500  Nie 

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

SO 01 Pohronská cyklomagistrála 2131  samostatný cyklochodník  2019 - 2020 

 Spolu SO 01 až  
SO 08:  769 941,24 

SO 02 Cyklistická trasa Sládkovičova 545 

z časti samostatný cyklochodník 
a z časti pozdĺž okrajov vozovky 
ako cyklokoridor 2019 -2020 

SO 03 Cyklistická trasa Mierová 132  samostatný cyklochodník 2019 -2020 

SO 04 Cyklistická trasa Štúrova 87  samostatný cyklochodník 2019 -2020 

SO 05 Cyklistická trasa pozdĺž potoka 
Vrbovec 388  samostatný cyklochodník 2019 -2020 

SO 06 Cyklistická trasa cez park F. 
Schuberta 248 

spoločný chodník pre cyklistov a 
peších 2019 -2020 

SO 07 Cyklistická trasa park – amfiteáter- 
Letná 700 

prvý a druhý úsek spoločný chodník 
s chodcami, tretí úsek cyklokoridor 
po asfaltovej vozovke 2019 -2020 

SO 08 Cyklistická trasa Mikulská - 
Nábrežná 1131 cyklokoridor pozdĺž okrajov vozovky 2019 -2020 

SO 101 Cyklistická trasa pozdĺž c. 
III/1584 874 

z časti spoločný chodník pre 
cyklistov a chodcov a z časti 
v jazdnom pruhu spolu s vozidlami 
po cyklokoridore 2019 -2020 241 298,36 

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

Názov projektu: 
„Cyklistické trasy 
v Želiezovciach – 
zvýšenie atraktivity 
a prepravnej kapacity 
nemotorovej dopravy“ 
Lokalizáciu viď. 
tabuľku v bode č 4 
a priloženú situáciu Celkom: 6236 m IROP Viď tabuľku v bode 4 

2019 - 
2020 Mesto Želiezovce 
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Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
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10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
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Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22I: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Beladice) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: .Obec Beladice 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko Mário Žáčik 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: starostabecbeladice.sk   tel:  0376330227  mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO ´x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Pustý Chotár  cez 2,4   Nie 

Beladice, Veľké Chrašťany  do 1,5  

 Malé Chrašťany  koniec 3,1 km   

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22J: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Bielovce) 
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Príloha č. 22K: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Biskupová) 
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Príloha č. 22L: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Bojná) 
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Príloha č. 22M: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Čechynce) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Čechynce 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Róbert Kupeček 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: robert.kupecek@cechynce.dcom.sk  tel:    mobil: 
0905859680 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
Pri vypracovaní PHSR Čechynce v r.2015, viac na: http://www.cechynce.eu/obec-
2/informacie/phsr-obce/ 
Obec Čechynce nemá charakter rekreačnej obce, avšak ma potenciál v oblasti vinnej 

turistiky 

a cykloturistiky. Blízkosť mesta Nitra vytvára predpoklad pre cyklodopravu medzi mestom 

a obcami v blízkosti mesta. 
 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
Viac na: http://www.cechynce.eu/obec-2/informacie/uzemny-plan-obce/ 
 

http://www.cechynce.eu/obec-2/informacie/phsr-obce/
http://www.cechynce.eu/obec-2/informacie/phsr-obce/
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3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Viac na http://www.cechynce.eu/obec-
2/informacie/uzemny-plan-obce/    

Alebo u p.Ing.arch.Petra Míziu   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

http://www.cechynce.eu/obec-
2/informacie/uzemny-plan-obce/        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 
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Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
Obec Čechynce plánuje úzko spolupracovať s VÚC Nitra pri realizácii cyklotrás 
v KÚ Čechynce. Obec má v platnom ÚP naplánovanú cyklotrasu spojujúcu 
Cyklotrasou Nitra-Vráble s cyklotrasou Nitra-Nové Zámky s cyklolávkou cez rieku 
Nitra. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22N: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Čeľadince) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Čeľadince 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Daniel Hučko 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: celadince@stonline.sk tel: 038/5310135   mobil: 0911/985 376 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:celadince@stonline.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

 Topoľčany - Hrdovická  3000  cyklochodník  Príprava projektu  30000  2021  Fondy EU 

 Úsek od rieky Nitra po Hrdovickú             

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Cyklochodník Nitra - Topoľčany 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

Topoľčany – 
Hrdovická 3000 

Fondy, štátny 
rozpočet Kombináciia  2021 obec 

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Topoľčany – 
Hrdovická 3000 Bežná trasa návrh  15000 2021 obec 

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22O: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Černík) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Černík......................................................................................... 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Milan Vašek 
Pozícia na úrade: zástupca starostu 
e-mail: vasekmilan84@gmail.com  tel:    mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
Cyklodoprava v našom súčasnom územnom pláne nie je bližšie špecifikovaná. 
V priebehu tohto roku plánujeme doplnok územného plánu, kde by bola 
cyklodoprava riešená konkrétnejšie.  
D.1..7. REGULATÍVY PRE OSTATNÚ DOPRAVU • Vybudovať sieť cyklotrás v zmysle 

výkresu č. 2 KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A 

FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA • Plochy cyklotrás viesť výlučne po parcelách, 

ktorých je obec vlastníkom. 
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3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Cyklochodník Nitra – Nové Zámky 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Černík vinice, Malá 
maňa 3 km bežná návrh   2021 obec 

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Rozhľadňa, odpočívadlo na trase Černík vinice – Malá maňa. 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22P: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Horná Seč) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Horná Seč 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Edita Moravská 
Pozícia na úrade: starostka 
e-mail: edita.moravska@gmail.com   tel:  mobil: 0905823844 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Začiatok trasy cyklochodníka je obec Júr 
nad Hronom „Jurský park“ pokračovanie 
obec Žemliare, Vyšné nad Hronom, 
Dolná Seč, Horná Seč, Kalná nad 
Hronom a koniec trasy Starý Tekov 
„Bažantnica“.  26,7 km 

 Spoločný cyklochodník pre 
cyklistov a peších vytvorený popri 
rieke Hron  1999 

 Svojpomocne 
dotknuté obce 
vrámci svojho 
rozpočtu 

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
Vrámci Združenia vidieckeho turizmu HRON-ZO so sídlom v Hornej Seči, Hlavná 19, 93531, ktoré 
združuje 12 priľahlých obci v okolí toku rieky Hron, máme spracované i osadné na tabuliach mapy, 
ktoré vykresľujú prírodou vytvorenú cyklotrasu vedúcu od obce Júr nad Hronom po Starý Tekov, 
tak ako som vyššie uviedla /členské obce/. Tabule má osadené každá členská obec v kat. svojho 
územia. Pre záujemcov o takúto formu aktívneho oddychu, je k dispozícií farebná skladačka, ktorá 
obsahuje informácie o cyklotrase, jej zaujímavosti, krásu i vznik Združenia a jej fungovanie. 2x do 
roka pravidelne Združenie organizuje cyklo akciu v máji a v auguste /8. máj a 29. august kal. roka - 
štátne sviatky/, ktoré je sprevádzané enormným záujmov širokej športovej i nešportovej 
verejnosti a rôznej vekovej kategórie.  Na zahájení cyklo akcie /máj/, počet zúčastnených často 
presiahne nad 600 ľudí.   

 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22Q: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Hruboňovo) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Hruboňovo 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko  Ing. Eva Dvořáková 
Pozícia na úrade: Samostatný odborný referent 
e-mail: ouhrubonovo@pscomp.sk  tel:  037 789 68 57   mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Vid ÚP  v prílohe    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22R: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Jasová) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Jasová 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ladislav Polák 
Pozícia na úrade: Starosta obce 
e-mail: starosta.jasova@panelnet.sk tel: 035 6477 121 mobil: 0918245256 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Mapa v stojane - Ručne maľovaná cyklomapa Podunajsko a Žitný ostrov, 
situovaná v centrálnej zóne obce pred budovou OcÚ. 
                                                       
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22S: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Jedľové 

Kostoľany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec:  Jedľové Kostoľany  
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Mgr.Patrícia Kapitánčiková 
Pozícia na úrade: samostatný odborný referent 
e-mail: uradjk@tekov.sk  tel: 0376338225   mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

 Modoš – Drieňová – Borisko – 
Levasovská - Bresovo  10 

 Spoločný chodník 
pre cyklistov a peších  

 Podaná žiadosť o 
dotáciu    2021   

 Bresovo – Nemčeky – Dreinky – 
Horné Lúčno – Hujavovce : Malá 
Lehota – Veľká Lehota / Zlaté 
Moravce / Jedľové Kostoľany  10 

 Spoločný chodník 
pre cyklistov a peších 

 Podaná žiadosť o 
dotáciu    2021   

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 



Prílohy 

 446 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Plánujeme vytvoriť 9 prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – odstavné 
zariadenie pre bicykle (cyklistické stojany a chránené parkoviská pre bicykle), 
vrátane príslušenstva. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22T: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Jelenec) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: .Jelenec 
.......................................................................................................................... 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ivan Varga......................................................... 
Pozícia na úrade:. starosta obce............................................................. 
e-mail: obec.jelenec@jelenec.sk    tel:    mobil: 
0910/669755 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklodoprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Preposielam ÚP    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

  
              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Uvedený zámer je iba 
v príprave        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22U: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Jur nad Hronom) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Jur nad Hronom 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kovács 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: obec.jur@gmail.com   tel: 036/7793021  
 mobil:0903/247451  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
Naša obec už 20 rokov usporiada tzv. cyklotúru medzi obcami Jur nad Hronom 
a Starým Tekovom /okres Levice/, ktorá meria cca. 22 km. V máji sa ide do 
Tekova a koncom augusta smerom na Jur nad Hronom. J e to síce len poľná 
cesta, ale je obrovský záujem o túto akciu. Najbližšie cyklotrasy sa budujú 
v mestách Levice a Želiezovce, ktoré sú cca 10 km od našej obce. Vzhľadom 
k tomu, že naša obec je vzdialená len 8 km od priemyselného parku v 
Leviciach,.vedel by som predstaviť cyklotrasu smerom na ten 
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smer...........................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22V: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Kapince) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec:   Kapince 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Margita Tabačeková 
Pozícia na úrade:.  Starosta  obce 
e-mail: oukapince@wircom.sk tel: 7894021   mobil: 09020524470 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
Podľa prieskumu majú o cyklotrasy občania záujem 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       

Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Napojenie susediacich obcí a realizovať cyklotrasy  od Radošina – Nitra 
a napojenie ďalej 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          

Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24W: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Keť) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec:  Obec Keť 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Mgr. Attila Farkas 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: starosta@ket.sk   tel: 0367737121   mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Keť – Svodín 9 km Náučná cyklo. Návrh  - 2024 - 

Keť - Bruty 5 km Náučná cyklo. návrh  - 2024 - 

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22X: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Kmeťovo) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: ..Obec Kmeťovo 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:.Ing. Jozef Sádovský 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: starosta@obeckmetovo.sk   tel: 035/6598123  
 mobil: 0905447004 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Prepojenie cyklotrasy z Černíku cez vinice na Starej hore, obec Kmeťovo a cez 
žitavský most smerom na Gedru (kataster obce 
Maňa).........................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 



Prílohy 

 472 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
........Kmeťovské vinice Stará hora – kataster obce Černík – prepojenie na Vinodol, 
na juh smer obce Mojzesovo (info starosta obce Vinodol) 

- .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................  

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22Y: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Komoča) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Komoča 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Imrich Lukács 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: komoca@obeckomoca.sk tel: 035/6481101  mobil: 0905967570 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Kolárovo - Komárno 25000  Samostatný cyklochodník  2014   

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

 Napojenie mesta Šala na 
EUROVELO 6  (Kolárovo-
Komoča-Zemné)  33950 

 Samostatný 
cyklochodník 

 Projektová 
dokumentácia 
k stav.konaniu       

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Cyklochodník Kolárovo - Komoča – Nové Zámky súčasť Ponitrianskej cyklotrasy  
Cyklochodník Kolárovo- Komoča – Zemné- Andovce – Nové Zámky ako súčasť 
cyklotrasy Vážskej cyklomagistrály a Ponitrianskej cyklotrasy 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
V prípade realizácie vyššie uvedených cyklochodníkov, nakoľko naša obec vlastní 
kemping na brehu Váhu OÁZA Camp a každoročne je aj miestom 
medzinárodných podujatí a festivalov, máme zámer vybudovania 
cykloodpočívadla, podľa možností  vybudovania ubytovania pre cykloturistov, 
umiestnenie informačných stojanov, parkovisko pre bicyklov, servis bicyklov atď. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22Z: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Kráľová nad 

Váhom) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec:  Obec Kráľová nad Váhom  
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Alžbeta Vadkertiová 
Pozícia na úrade: referent rozvoja obce  
e-mail: vadkertiova@kralovanadvahom.sk  tel: 031 7715445, mobil: 0901 
703787 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:vadkertiova@kralovanadvahom.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Vážska cyklomagistrála  6800  Samostatný chodník  1997-2201   

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Cyklochodník  prechádza cez celý kataster obce, po ochrannej hrádzi  
vodného diala Kráľová,  a od vodného diela až po Šaľu -  protipovodňovej  
ochrannej hrádzí Váhu ,  asfaltový chodník, dĺžka 6800 m,  je súčasťou 
Vážskej cyklomagistrály,  číslo trasy: 002,  správca SCK  . 
...................................................................................................................................
............ 
...................................................................................................................................
............ 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Cyklochodník je vyznačený, sú umiestnené informačné stĺpy, označenia. Obec 
z majetko – právnych  dôvodov neplánuje rozšíriť cyklochodník ani výstavbu 
parkovísk resp. stojany na bicykle.    
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AA: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Krnča) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: 
...............KRNČA.......................................................................................... 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:.....Ing. Lucia Vargová............. 
Pozícia na úrade:......administratívny pracovník...................... 
e-mail: ocukrnca@stonline.sk    tel:0385302228   
 mobil: 0910694333 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

5108 Krnča – Pod Javorovým vrchom- 
pod Mišovým vrchom - Krnča 20,5  Spoločný pre cyklistov a peších      

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AB: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Ladice) 
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Príloha č. 22AC: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Lehota) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Lehota 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Radoslav Kriváček 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail:    tel:    mobil:  
starosta@lehota.sk     0903220861 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:starosta@lehota.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

C8110 (Nitra – Rišňovce – Rumanová) 28 
Značená cyklistická trasa po 

poľných cestách III. triedy 
2013 -  

     

       

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

C2104 49,2 
Značená cyklistická 

trasa po poľných 
cestách III. triedy 

Plánovaná obnova 
značenia bez potreby 

povolení 
2000,00 2020/2021 

Cyklotiral 
Team, Veľké 

Zálužie 

C5110 28,1 
Značená cyklistická 

trasa po poľných 
cestách III. triedy 

Plánovaná obnova 
značenia bez potreby 

povolení 
2000,00 2020/2021 

Cyklotiral 
Team, Veľké 

Zálužie 

C8110 28 
Značená cyklistická 

trasa po poľných 
cestách III. triedy 

Plánovaná obnova 
značenia bez potreby 

povolení 
2000,00 2020/2021 

Cyklotiral 
Team, Veľké 

Zálužie 

Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 

(začiatok trasy, 
koniec trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj financovania 
(IROP, 

cezhraničná 
spolupráca, štátny 

rozpočet, 
Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Územie MAS VITIS 40 
bežná 
cykloturistická 
trasa 

Vyznačenie nových 
cyklotrás v území VITIS 
v rámci poľných ciest 
a ciest III. triedy , 
financovanie PRV SR 
2014-2020 

10 000,00 EUR s 
DPH 

2020/2021 
Cyklotiral 
Team, Veľké 
Zálužie 

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
Dlhoročný zámer vybudovať rozhľadňu na kóte 246 – bývala nemecká 
radarová základňa. 
Sme v štádiu odkupu priestoru od SPF. Umiestnenie v prílohe v .jpg 
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11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
Cez región MAS Vitis prechádza niekoľko cyklotrás (teda aj cez Lehota). Sú riadne 
značené v celom regióne kadiaľ prechádzajú. Moja vízia do budúcnosti je prepojiť 
lepšou cyklotrasou obec Lehota s Nitrou (Kynek). Najväčší problém sú majetkovo-
právne spory. 
Kontakt na administratívneho pracovníka:  
Mgr. Vojtech Fray, prednosta@lehota.sk 

 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AD: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Lipová) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Lipová 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ing. Lenka Letková 
Pozícia na úrade: administratívna pracovníčka 
e-mail: obecnyurad.lipova@gmail.com tel: 035 650 70 10  mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave. Viď príloha  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 



Prílohy 

 501 

Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) vid. príloha  
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................. 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Vid. príloha 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................. 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
Viď. príloha 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................. 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AE: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Lipové) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Lipové 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Dáša Kovácsová  
Pozícia na úrade: starostka 
e-mail: obec@lipove.sk   tel: 035 77961 84 mobil: 0917 196314 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Zemianska Olča 
(ŽSR stanica) - 
Lipové 4,5 bežná plán   

2021 - 
2026 Obec Lipové 

Lipové – Rakytie 
Dropie 8 náučná plán   

2021 - 
2026 Obec Lipové 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
Na ceste III.triedy zo železničnej stanice v Zemianskej Olči do Lipového pri 
pamätnom platane je lavička s infotabulou o platane. V strede obce pri lipovskom 
kanály je odpočívadlo s informačnými tabulami o obci a okolitej prírode 
s možnosťou člnkovania na miestnom kanály. Súčasťou odpočívadla je i ohnisko. 
Na miestnej komunikácii z obce na osadu Rakytie je vahadlová studňa 
s infotabulou o Ostrovných lúkach a o sokolovi červenonohom.  
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AF: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Lok) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Lok 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ján Márföldi 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: obec.lok@nextra.sk   tel: 036/6397302            mobil: 
0908137856 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Lok – Kalná nad Hronom   áno 

Lok - Bajka   áno 

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Kalná nad Hronom        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

 Lok,V.Ďúr,Bajka,H.Pial,D.Pial,Be
ša,Jesenske,Ondreovce,Turá 
,Tekovsky Hrádok,Lula,Iňa,Tehla      Zámer,plánovanie   

 2023 - 
2025   

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AG: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Maňa) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Maňa 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ing. Igor Sádovský 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: starosta@obecmana.sk tel: 035 6595103         mobil: 0905522839 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklodoprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Cyklochodník Veľká Maňa – Stará Hora ako súčasť cyklotrasy Veľkého okruhu 
mikroregiónu  Termál  
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Veľká Maňa – Malá 
Maňa po hrádzi rieky 
Žitava 2,0 

Bežná 
cykloturistická 
trasa návrh  300 000.- s DPH 2023 Obec Maňa 

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
- Rozhľadňa – pozorovateľňa vtáctva na ŠPR Žitavský luh na cyklotrase č. 8105 „Žitavský luh“,  
 
- Odpočívadlo – altánok pri vodnej nádrži Maňa na cyklotrase č. 8106 „K vinohradom“, 
 
- Dve cykloturistické mapy v stojanoch na Námestí M. R. Štefánika na cyklotrase Veľkého okruhu 
  mikroregiónu  Termál a súčasne vo východiskovom bode cyklotrás č. 8105 a 5104, 
 
- Panely náučného chodníka Žitavského luhu na cyklotrase č. 8105 „Žitavský luh“. 
  

10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
V súčasnosti obec spracováva nový Územný plán obce Maňa, ktorého schválenie 
plánujeme do konca roku 2020. Jeho súčasťou budú i vyššie spomenuté 
plánované cyklochodníky. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
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Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AH: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Nemčice) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: NEMČICE 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Jozef Mokoš 
Pozícia na úrade starosta 
e-mail: starosta@nemcice.sk  tel: mobil: 0905984277 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:starosta@nemcice.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Nemčice - Topoľčany Cca 1000  áno 

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

X ÁNO čiastočne  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

 Nemčice - Topoľčany 
 Cca 
1000  samostatný  Územné konanie  ?  2021-2022  Obec 

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
....plánujeme mapy v stojanoch, náučné panely, cyklochodník by mal prechádzať 
vedľa bývalého masového hrobu židov z našej obe, kde chceme postaviť 
pamätník 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AI: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Nové Sady) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Nové Sady 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Silvia Halvoníková 
Pozícia na úrade: starostka 
e-mail: obecnyurad@novesady.sk   tel:    mobil: 
0910925873 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Obec Radošina – 
začiatok trasy 

Dĺžka 
v katastri 
obce Nové 
Sady 2 – 3 
km Bežná trasa 

Záznam z rokovania 
Mikroregiónu Radošinka 
– súhlasy starostov 
dotknutých obcí 

 Dĺžka v katastri 
obce Nové Sady 
4 mil. € 2022 Obce 

Obec Zbehy – koniec 
trasy        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
Rozhľadňa v Obci Nové Sady je vybudovaná. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AJ: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Obid) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Obid 
Dotazník vypĺňa (Ing. Monika Vajda, starostka obce,  +421 918 752 908) 
Meno a priezvisko: Ing. Monika Vajda 
Pozícia na úrade: starostka obce 
e-mail: starosta@obid.sk   mobil: +421 918 752 908 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE         

 
Má ho vypracovaný Regionálna rozvojová agentúra Južný región, súčasťou 
ktorého je aj Obid. Viď prílohu č.1 a 2 (Príloha č.1. Na dvoch kolesách – rozvoj 
cykloturizmu; Príloha č.2. Výňatok z cyklodokumentu). 
 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

L 
Pracujeme na novom územnom pláne, keďže platnosť starého končí koncom roka 
2020. Oskenovanú mapu posielam v v prílohe č. 3 (ÚPO-mapa cyklotrasy1,2)  
 Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklodoprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 
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Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú:  
EUROVELO6 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Uprednostnili by sme skôr dokončenie (aby skutočne vyhovovala podmienkam pre 
cyklistov) existujúcej trasy a jej lepšie označenie, keďže častokrát cyklisti zablúdia 
pozdĺž hrádze až k priemyselnému parku, odkiaľ sa potom musia vracať. 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
Obec má podanú žiadosť na dotáciu cez program INTERREG SK-HU (Fond 
malých projektov) v spolupráci s našou maďarskou družobnou obcou Tát. Máme 
projektovú dokumentáciu, aj stavebné povolenie na vybudovanie oddychovej zóny 
pre cyklistov. V súčasnosti je to prázdny trávnatý pozemok, ktorý je vo vlastníctve 
obce. Nachádza sa v centre obce vedľa kostola a v blízkosti obecného úradu. 
Pretína trasu EuroVelo6 (ktorá sa na slovenskej strane ťahá pri pobreží Dunaja od 
Bratislavy až po Štúrovo) a je prvým obývaným miestom po dlhej trase po 
opustení hrádze Dunaja od Kravian nad Dunajom, kde majú cyklisti možnosť 
využiť sociálne zariadenie, prípadne využiť iné služby. Plánujeme osadiť aj 
cyklostojan na opravu bicyklov, prístrešok, park s lavičkami, altánok a zeleň. 
V prípade, že naša žiadosť o dotáciu bude odmietnutá, budeme musieť riešiť 
projekt z iných zdrojov. V prílohe zasielam dokumenty týkajúce sa plánovaného 
projektu (prílohy č. 4a,b,c,d) 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
Máme v pláne rozhľadňu, avšak zatiaľ iba hľadáme vhodné miesto, ktoré je vo 
vlastníctve obce, tak by som to zatiaľ bližšie nešpecifikovala.  
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
Máme v pláne organizovať v spolupráci s cyklistickým zväzom obce Tát 
cyklopodujatia (pre dospelých i deti) pre upevnenie vzťahov s družobnou obcou. 
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Veľkým problémom je nedostatočná infraštruktúra, sieť služieb a čistota 
v extraviláne obce. 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AK: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Palárikovo) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: . Palárikovo 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: JUDr. Kristína Slivoňová 
Pozícia na úrade: prednostka 
e-mail: slivonova@obecpalarikovo.sk tel: 0356493201 mobil: 0908938903 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:slivonova@obecpalarikovo.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

cyklotrasa z obce do 
priemyselného parku 2627   kombinácia Stavebné povolenie  517754,57 s DPH  2021    

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AL: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Pláštovce) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Plášťovce 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ing. Peter Köpöncei 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: koponcei@gmail.com  tel: -   mobil: 0905 322 315  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Mesto Dudince – Obec Plášťovce 12000  len vyznačenie cyklotrasy  2017  0 

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Cyklochodník k hranici v Šahách, cyklotrasa k hradu Čabraď, cyklotrasa cez 
trojkataster prepájajúca Plášťovce s Dudince 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Šahy - Plášťovce 12 

bežná 
cykloturistická 
trasa návrh 10000  2021 

Obec 
Plášťovce 

Plášťovce – Hrad 
Čabraď 26 

bežná 
cykloturistická 
trasa návrh  20000 2021 

Obec 
Plášťovce 
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 Plášťovce - Dudince 8  

bežná 
cykloturistická 
trasa  návrh 8000  2022 

Obec 
Plášťovce 

Plášťovce a okolie 13 

náučná 
cykloturistická 
trasa návrh 11000 2021 

Obec 
Plášťovce 

Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
v súčasnosti sa budujú , aktualizovať budeme musiet uvedené údaje, nakoľko do 
31.5.2020 sa nevytvoria  
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
V súčasnosti máme rozhľadňu na náučnom chodník okolo obce Plášťovce. Je to 
stavba, ktorú sme renovovali. V súčasnosti sa menej využíva pre nekonfort 
dostupnosti. V pláne máme vytvoriť rozhľadňu, z ktorej bude možné vidieť krásy 
nášho regiónu, od Börzsöny/HU/ až po Sitno.  
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
sme vo fáze tvorby 

 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AM: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Plavé 

Vozokany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Plavé Vozokany 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Kornélia Sádovská 
Pozícia na úrade: starostka obce 
e-mail:    tel:    mobil:  
starostka@obecplavevozokany.sk    0904 700 632 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:starostka@obecplavevozokany.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 



Prílohy 

 545 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, 

ulica (začiatok trasy, 
koniec trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Začiatok trasy - časť 
obce Medvecké 5 

Cykloturistická 
trasa Zatiaľ nerealizované 

Podľa budúceho 
projektu  2021 

Obec, 
mikroregión , 
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Trasa cez Plavé 
Vozokany        
 Koniec trasy pri 
Pozbe (Studnička) 
resp. cez obec 
bardoňovo           
Vyznačenie odbočky 
do vinohradov medzi 
obcami Bardoňovo 
a Dolný Pial       

       

Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
Doplnok OZ Radix Slovakia: návrh na značenie 
cesta č. 32768 prechádza cez katastrálne územie obce Dolný Pial, Tekovské 
Lužany (časť Hulvinky) a Plavé Vozokany (časť Medvecké ), cieľom je zokruhovať 
trasu z Podhájskej cez Bardoňovo a vinohrady Dolný Pial popri Studenom majeri 
do Medveckého, odbočka pri starom dube do Pl.Vozokán a späť cez Dedinku 
(okres NZ) na Pozbu a Podhájsku, trasa cez vinohrady je malebná a pokojná. 
Ďalej by sme radi napojili  trasu z Bardoňova cez vinohrady až do Želiezoviec cez 
Armu a Málaš alebo/ aj cez Tekovské Lužany. 
Našim dlhodobým zámerom je spraviť v území, ktoré katastrálne zasahuje od 
viacerých obcí a do okresov NZ a LV náučný chodník „Po stopách starých 
uhorských rodov“. Na tento účel sme spracovali memorandum – strategické 
partnerstvo medzi 2 MAS, konkrétne MAS Združenia Termál a MAS Dolnohronské 
rozvojové partnerstvo, naším cieľom je prepojiť tieto 2 oblasti a umiestniť do 
terénu infopanely o konkrétnych stavbách, s informáciami o životoch rodín, 
v minulosti v nich žijúcich, sústrediť sa na tie, ktoré sú ešte zachovalé a je k nim 
minimálne z vonka dobrý prístup. 
Máme skúsenosti s vypracovaním náučného chodníka Fauna a flóra Trávnice, 
ktorý vznikol v spolupráci s RNDr. Hilda Kramáreková. Viac info aj tu: 
http://naucnechodniky.eu/naucny-chodnik-flora-a-fauna-travnice/ 
Ako občianske združenie Radix Slovakia spolupracujeme s oz Barakcha z 
Bardoňova, Cykloklub Maňa a OOCR Tekov, pretože územie kedysi historicky 
patrilo do Tekovskej župy.  
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf). 
Cyklochodníky nemáme, po obci a jej okolí je ale množstvo cykloturistov 
s prepojením na termálne kúpalisko Podhájska, často majú zastávky na 
miestach: 
Chránený strom – dub 
Priečelie evanjelického kostola 
Vodná nádrž 
 
Zaujímavosť je aj starý tkáčsky stav, šicia dielňa zn. Pohan Medvecké,  
keramická dielňa Medvecké, projekt Zemček Medvecké a Ľudový dom Plavé 
Vozokany 

http://naucnechodniky.eu/naucny-chodnik-flora-a-fauna-travnice/
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...................................................................................................................................

................. 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
Spojenie s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Tekov, vstup obce do 
jej štruktúr, spoluprácou v rámci mikroregiónu Lauretntius vybudovanie 
cyklotrasy s prepojením na termálne kúpalisko Podhájska  
 
Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AN: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Radvaň nad 

Dunajom) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
                                      
Mesto, obec:             Radvaň  nad  Dunajom 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:     Mgr. Ľubomír Púchovský 
Pozícia na úrade:       starosta obce   
e-mail: obecradvan@pnet.sk  tel: 035/7787421 mobil:  0908/717171 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

EUROVELO 6 700 m   cyklotrasa     2017  2 mil.  

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Cyklochodník v katastri obce popri ceste I/63,súčasť EUROVELO 6 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 



Prílohy 

 552 

 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AO: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Rybník – 

Čajkov – Nová Dedina) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Rybník – Čajkov - Nová Dedina 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Miroslava Kubicová 
Pozícia na úrade: administratívna pracovníčka 
e-mail: asistent@obecrybnik.sk   tel: 036/6324216  
 mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ +uveďte, kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Od: Tlmače závod 
SES (autobusová 

3,4 
cykloturistická 

trasa 
Návrh riešenia s ohľadom 

na reálne možnosti 
- - - 
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a vlaková 
stanica,začiatok 

turist.modrej značky 
2668) 

Do: Obec Rybník 
(Obec Rybník 
(parkovisko 

s autobusovou 
zastávkou, 

reštaurácia ) 

cyklotrasy. S využitím len 
existujúcich spevnených 

komunikácií 
Vlastníci pozemkov: 
prevažne Slovenská 

republika a Obec Rybník  

Od: Obec Rybník 
(Obec Rybník 
(parkovisko 

s autobusovou 
zastávkou, 

reštaurácia ) 
Do: prechod na KU 

Čajkov 

3,8 
cykloturistická 

trasa 

Návrh riešenia s ohľadom 
na reálne možnosti 

cyklotrasy. S využitím aj 
existujúcich spevnených 
komunikácií. Je potrebné 
vybudovať prechod cez 

hlboký jarok na KU 
Čajkov, riešenie je 

realizovateľné 
(vymyslené) vítaná je 

finančná podpora. 
  Vlastníci pozemkov:  
Slovenská republika 

a Obec Rybník, 
súkromné pozemky 

súhlasy máme zatiaľ iba 
ústne 

- - - 

Od: prechod z KU 
Rybník na KU 

Čajkov (cez vinice 
s možnosťou 

odbočenia do centra 
k OcÚ Čajkov, 

Do: Obec Nová 
Dedina (OcÚ) 

10,5 
cykloturistická 

trasa 

Návrh riešenia s ohľadom 
na reálne možnosti 

cyklotrasy. S využitím aj 
existujúcich spevnených 
komunikácií. Je potrebné 
vybudovať prechod cez 

potok Podlužianka na KU 
Nová Dedina, riešenie je 

realizovateľné 
(vymyslené) vítaná je 

finančná podpora. 
Vlastníci pozemkov:  
Slovenská republika 
a Obec Čajkov,Obec 

Nová Dedina, súkromné 
pozemky súhlasy máme 

zatiaľ iba ústne  

- - - 

Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod... iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí -stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Popis trasy v smere Tlmače-Rybník-Čajkov-Nová Dedina 
Na začiatku týchto cyklotrás pri závode SES (s dobrou dostupnosťou autobusom, 
vlakom, autom) je veľké parkovisko, kde je možné nechať zaparkované auto 
a ďalej ísť pešo, alebo bicyklom. Bola by tu v budúcnosti umiestnená veľká 
informačná tabuľa zachytávajúca informácie o tejto cykloturistickej trase (CTT)„ 
prepojenia Rybník-Čajkov-Nová Dedina“, ako aj možnosť ísť z tohto miesta po 
modrej turistickej značke č.:2668. Mapu bude možné pomocou QR kódu, alebo 
NFC technológiou dostať do smart telefónu a ďalej používať ako navigáciu. 
V Plánovanej CTT budú okrem značenia hlavnej trasy umiestnené aj sekundárne 
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odbočenia (hlavne v obci) pre spestrenie turistického zážitku. V obci Rybník 
prechádza CTT rázcestím, kde je možné občerstviť sa v Reštaurácií Krivín, v 
pracovných dňoch si niečo na cestu zakúpiť v predajni COOP Jednota, alebo 
osloviť miestnych predajcov predaja z dvora (med, medovina, víno,..) Na 
informačnej tabuli budú aj kontakty, kde si bude možné vopred dohodnúť návštevu 
niektorej miestnej expozície, alebo miestnych historických pivníc. Aj tu je možnosť 
parkovania autom, prípadne využiť autobusové spojenie, alebo aj miestnu 
Lekáreň. Na tomto mieste je plánované umiestnenie informačnej tabule 
o možnostiach trasy a histórií obce Rybník. Počas cesty obcou (v smere CTT) je 
možné si oddýchnuť v miestnom parku posedením na lavičkách pod prístreškom, 
alebo pri fontáne. Pre deti je tu detské ihrisko (hojdačky, šmýkala, pieskovisko,..), 
pre rodičov a nadšencov fitnes je možné zacvičiť si na outdoorových fitnes 
zariadeniach.  
Krátkym odbočením z CTT(cca 200m) je možné prejsť ul. Kráľovka, kde sú 
historické vínne pivnice s tradičnou architektúrou stavby. Na tomto mieste bude aj 
historicko-informačná tabuľa. Nad viničnými chatkami je krásny výhľad na okolitú 
krajinu s posedením.    
Pokračovaním CTT smerom na Čajkov sa momentálne vysádzajú nové vinice, kde 
sa budú budovať “stajne na kone“ s budúcou víziou jazdeckého klubu na tomto 
mieste (popri CTT). Po prechode z KU Rybník na KU Čajkov cez hlboký jarok, 
ktorý poskytuje príjemné ochladenie aj v horúcich letných dňoch, je možné na 
priestrannej lúke posedieť. Na tomto mieste bude opäť informačná tabuľa 
o hlavnej CTT, ktorá vedie okrajom CHKO Št.vrchy, prechádza cez územie 
vinohradov, pomedzi vinice, viničné chatky, s niekoľkými vedľajšími trasami 
k pekným výhľadom, vrchom (Kamenec...) a tiež s kontaktami na miestnych 
vinárov, s možnosťou dohodnúť si otvorenie pivníc, ktorých je na tomto mieste 
nespočetne.  
Z CTT je možné odbočiť do centra obce Čajkov, kde je možné okrem iného 
navštíviť expozíciu „Dom ľudových remesiel“, navštíviť vinotéky miestnych vinárov, 
nájsť odpočinok v miestnom parku (lavičky, fontána), alebo aktívne športom na 
miestnom multifunkčnom ihrisku. Aj tu je možnosť využiť dostupnosť autobusu, 
prípadne tu zaparkovať auto a začať cykloturistiku práve tu. Blízko centra je 
možnosť občerstviť sa miestnom bare, alebo nakúpiť v miestnych potravinách.  
Na konci CTT v KU Čajkov (v smere na Novú Dedinu) je možné odparkovať 
bicykel a relaxovať v prírodnom amfiteátri Deberča, alebo sa napojiť na turistický 
náučný chodník „Čajkovské bralie“. 
Po prechode  na KU Nová Dedina cez potom Podlužianka bude umiestnená 
informačná tabuľa s kontaktami na miestnych vinárov v Novej Dedine, mapou CTT 
smerujúcej k obci Nová Dedina, ale aj s možnosťou odbočenia k viničným 
chatkám, k murovanej kaplnke sv. Urbana vo viniciach v lokalite Viničná hora. CTT 
smeruje k obecnému úradu kde bude informačná tabuľa o miestnych možnostiach 
pre oddych v parku, športovanie na multifunkčnom ihrisku, detské ihriská, miesta 
s možnosťou občerstvenia, alebo si pozrieť miestne historické pamiatky. Aj tu je 
možnosť zaparkovať auto a vydať sa na cykloturistiku, či turistiky práve odtiaľto. 
Z centra obce je možné pokračovať na bicykli smer Žuhračka-Devičany-Pukanec 
(Chata Žuhračka s možnosťou rezervácie ubytovania, je dostupná autom, 
pamätné miesto SNP), smer Podlužany-Krškany cez Podlužianske vinice. Na tejto 
ceste je možné zastaviť sa pri „Ranč Aura“ a po dohode si zajazdiť na koňoch.        
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10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“, vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne 
popíšte čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná 
vizualizácia, projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu 
(vrátane DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
 
Rozhľadňa nie je na teraz v pláne, ale nie je to vylúčené. Myšlienka rozhľadne aj 
jej umiestnenie je vymyslené. Ak bude cyklotrasa, možno by sa išlo do spoločného 
projektu (Rybník, Čajkov, Nová Dedina).  
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
Spoločným zámerom obcí Rybník, Čajkov, Nová Dedina je ich vzájomné 
prepojenie s využitím existujúcich spevnených komunikácií aj vybudovaním 
prechodov, pre vytvorenie zaujímavého projektu so spoločným cieľom - začať 
budovať cestovný ruch alebo zatraktívniť túto hranicu CHKO ŠV pre širšiu 
verejnosť .    
Neskôr by sa tento projekt (vyššie popísaná CTT) dal rozšíriť napr. od Tlmáč popri 
Hrone až k Tekovskej Breznici, či Novej Bani (príloha mailu). Tým by sa tento úsek 
stal pre cyklistov, ale aj celkovo dopravu na tomto úseku oveľa bezpečnejším. 
Lebo existujúca cestná komunikácia je tu veľmi úzka.  
Na strane druhej je možné CTT v Novej Dedine pokračovať smerom na 
„Žuhračka“ (chata-horáreň), Devičany, Pukanec,... 
 
Viac informácii o tomto zámere vie poskytnúť: 

• Jozef Mäsiar-poslanec OZ Rybník, 0911022454, jozefmasiar@gmail.com 

•  

 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

mailto:jozefmasiar@gmail.com
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info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AP: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Starý Tekov) 
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Príloha č. 22AQ: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Tajná) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Tajná 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Gabriela Šplehová 
Pozícia na úrade: Starostka obce 
e-mail: ou-tajna@slovanet.sk tel: 0377831423 mobil:0914172891  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Tajná - Nevidzany    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Vráble        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AR: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Tesárske 

Mlyňany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: ...........Tesárske Mlyňany 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:. Bc. Lucia Behúlová 
Pozícia na úrade: referent 
e-mail: zlatnanska@tesarskemlynany.sk    mobil: 0908724262 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
Obec má zakúpené stojany pre bicykle, ktoré by mali byť v priebehu tohto roka 
osadené. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AS: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Tešedíkovo) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Tešedíkovo 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Gertrúda Kovácsová 
Pozícia na úrade: prednostka 
e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk tel: 031/5902885  mobil: - 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklodoprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

tel:031/590
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AT: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Tôň) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: 
.......Tôň............................................................................................................... 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:.Imrich Bugár........................................................ 
Pozícia na úrade:......starosta obce........................................................ 
e-mail:    tel:    mobil: obecnyuradton@gmail.com, 

0915355565 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Veľký Meder - Okoč 4000,0  samostatný cyklochodník  2018  ? 

Komárno - Kolárovo 24000,0 Samostatný cyklochodník 2018 ? 

 Medveďov - Komárno - Štúrovo  65000,0  detto 2009-2020   ? 

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
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Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AU: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Trávnica) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
                                   Trávnica 
Mesto, obec: 
............................................................................................................................ 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Emil Ivan 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: obec.travnicamail.com  tel: 035-6584101   mobil: 
0905594453  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Ul. Hlavná-ul. Hlavná 7000  Spoločný chodník  2012  2000 s DPH 

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

 Trávnica-Podhájska  3000  Spoločný hodník  bez  10000€ s DPH  2021  Obec  

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
V katastri obce: cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24AV: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Trávnik) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Trávnik 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Karol Farkas 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: karol.farkas@travnik.dcom.skt tel: 035 7795280 mobil: 0907 720785 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:karol.farkas@travnik.dcom.skt
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Eurovelo 6   samostatný  2020   

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AW: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Trnovec nad 

Váhom) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Trnovec nad Váhom 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Mgr. Nikoleta Vargová 
Pozícia na úrade: prednosta 
e-mail: prednosta@trnovecnadvahom.sk tel:031/7781496 mobil:0917873524  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Šaľa – Trnovec nad Váhom   Nie 

Trnovec nad Váhom – Horný Jatov  Nie 

VD Selice - Trnovec nad Váhom – VD Kráľová 
nad Váhom    nie 

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
 
Boli sme oslovení v súvislosti s prípravou Európskej kultúrnej cesty a cyklotrasy 
Rastislavice – Trnovec nad Váhom – Veča, ale nemáme momentálne žiadne 
bližšie informácie. V minulosti bolo plánované aj napojenie a vybudovanie 
cyklotrasy na EUROVELO VI 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
Obec v súčasnosti rokuje s mestom Šaľa o cyklystickom prepojení obce s mestom 
pozdĺž rieky Váh. 
Obec má spracovanú projektovú dokumentáciu „Vnútroobecné cyklotrasy Trnovec 
nad Váhom“. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AX: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Tvrdošovce) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Tvrdošovce 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Katarína Čapuchová 
Pozícia na úrade: odb. referent 
e-mail: capuchova@tvrdosovce.sk tel: 035 6492 105  mobil: 0917 
639 609 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Smer Palárikova 7500 áno  

Smer Rastislavice 5500 áno 

 Smer Selice, Vlčany 9000  áno 

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Cyklochodník do Vlčan ako súčasť Vážskej cyklotrasy 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
- 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
- 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
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Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 

 

 



Prílohy 

 606 

Príloha č. 22AY: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Veľké 

Kozmálovce) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
  
Mesto, obec: .......Veľké 
Kozmálovce................................................................................. 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:....Tomáš Báťa..................................................... 
Pozícia na úrade:......starosta........................................................ 
e-mail: starosta@velkekozmalovce.sk    tel:0908773519  mobil: 0908773519 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:starosta@velkekozmalovce.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Pohronská cyklomagistrála 4 km 
 Hrádza vodného diela, 
a nespevnená cesta popri Hrone     

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
 
Spoločne so starostami Rybníka, Čajkova, Tlmáč plánujeme prepojenie našej 
cyklomagistrály na ich cyklotrasu, teda hlavne propagáciu existujúcej 
a informovanie o možnosti pokračovať smer Rybník, Čajkov.  
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Informačné tabule sú mimo cyklotrasy v obci, pri ihrisku v blízkosti cyklomagistrály 
je tabuľa združenia ktorého sme členom. Združenie vidieckeho turizmu HRON. 
V nadväznosti na cyklomagistrálu sme cez PPA požiadali cez združenie Tekov-
Hont o dotáciu na oddychové miesto s altánkom, ohniskom. Projektová 
dokumentácia, projekt sú podané, čakáme na schválenie PPA.  
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  
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info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22AZ: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Veľké Ripňany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: VEĹKÉ RIPŃANY 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:  Jozef Krištof 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: vripnany@gmail.com   tel: 038/5392314 mobil: 
+421 903 800566 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Realizované náučné panely, stojany na bicykle, parkovisko v areáli Komunitného 
centra Zastávka (bývalá železničná stanica Veľké Ripňany) so spracovanou PD na 
náučný chodník a cykloodpočívadlo. Je spracovaná štúdia bezmotorovej 
cykloželeznice na železničnej trase T 142 Zbehy – Radošina. V príprave je PD na 
cyklotrasu Malé Ripňany – Veľké Ripňany – Behynce – Radošina a jej prepojenie 
s cyklotrasami Považského Inovca. Spojením so Základnou školou na 
bezmotorovú dopravu pre žiakov ZŠ a s prepojením na vodnú nádrž Veľké 
Ripňany s používaním asfaltových obslužných poľnohospodárskych komunikácií, 
kde je prepojenia na obce Malé Ripňany, Merašice, Tekoľdany, Bzince, Behynce 
v dĺžke 7,5 km.  
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
zámer 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
Príprava PD na cyklotrasu s napojením 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 
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Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22BA: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Vinodol) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Vinodol 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Peter Straňák 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: starosta@obec-vinodol.sk        tel: 037/ 65 98 133      mobil: 0919 238 
40 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:starosta@obec-vinodol.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Ponitrianska cyklomagistrála ?  Buduje NSK     

Obec Paňa – Obec Vinodol Cca. 3,5km Asfaltová komunikácia ?  

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Máme v pláne cyklochodníkom spojiť Vinodolské vinice s vinicami v obci Černík 
a Kmeťovo. Tiež by to bola vhodná spojnica medzi obcou Podhájska a mestom 
Nitra. 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Plánujeme na Vinodolských viniciach aj v obci pri rybníku a tiež pri rieke, kadiaľ 
ide cyklomagistrála postaviť mapy na stojanoch s vyznačením pamiatok 
a zaujímavostí v obci Vinodol. Tiež máme sme už vybudovali odpočívadlo pre 
cyklistov a turistov s lavičkou a smetným košom vo viniciach, v lokalite Nová hora 
a tiež pri rybníku v centre obce. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
Bola by vhodná na úpätí Požitavskej pahorkatiny, ale obec Vinodol nemá finančné 
zdroje na jej vybudovanie. Máme niekoľko vhodných miest, len ani jedno nemá vo 
vlastníctve obec Vinodol. Sú tam krásne rozhľady na Nitru, Šurany, Komjatice, 
Mochovce a tiež smerom na obec Podhájska.  
...................................................................................................................................
................. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
Obec Vinodol je ochotná spolupracovať pri vytváraní ďalších  možností ohľadom 
cykloprojektov.  
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22BB: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Vyškovce nad 

Ipľom) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Vyškovce nad Ipľom 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ágnes Antal Nyustin 
Pozícia na úrade:. Starostka obce 
e-mail: starosta@vyskovcenadiplom.sk tel: +421367421089 mobil: 
+421918783538 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 



Prílohy 

 622 

Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

  NIE 

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

12114 - Maďarsko        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
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Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22BC: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Zalaba) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: ........................Zalaba................................................................... 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:.PhDr. Melinda Bögi Pathó 
Pozícia na úrade:................... starostka obce................... 
e-mail: zalaba@atlas.sk      tel:    mobil: 0905313541 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:zalaba@atlas.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       

Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Napojenie na trasy Kamenica nad Hronom – Šahanský okruh – Veľký okruh 
mikroregión Termál.. 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          

Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            

Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
T.č. obec má už vybudovanú oddychovú zónu s prístupom ( spevnená plocha - 
altánok, lavičky, prístup k elektrike) pri potoku Sikenica, cca 50m od hlavnej cesty, 
kde máme vlastné priestory ( starý vodný mlyn) vhodné na rekonštrukciu a 
vybudovanie infraštruktúry pre cyklistov ( bikestop, hygienické zariadenia a pod. ) 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom 
 
 (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
Obec disponuje vlastným pozemkom s prístupovou spevnenou cestou, cca 150 m 
od hlavnej cesty, vhodným na vybudovanie rozhľadne. Projekt je vo fáze 
plánovania. 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
Nakoľko je cez našu obec veľká cyklopremávka, hlavne v letných mesiacoch ( 
blízkosť termálneho kúpaliska Vadaš – Štúrovo, ako aj hraničných priechodov s 
Maďarskom), obec Zalaba je otvorená na realizáciu projektov súvisiacich 
s vybudovaním infraštruktúry pre cyklistov, ktorá absentuje.  
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22BD: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Zemné) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Zemné 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ing. Beatrica Dömeová, beatrica.domeova@zemne.sk, 
0907/498324 
Pozícia na úrade: prednosta úradu 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

  X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

  X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO   

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO   

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:beatrica.domeova@zemne.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Úprava existujúcich miestnych a 

účelových komunikácií na funkciu 

cyklotrasy    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO   

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Centrálna časť obce   1 000 cyklochodník  2015   

Kolárovo - Komárno 25 000 cyklochodník 2014  

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

X ÁNO   

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

 Napojenie mesta Šaľa na 
Eurovelo 6 

 33 950
m   

 PD na stavebné 
povolenie       

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO   

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Cyklochodník v obci napojiť na cyklotrasu EUROVELO 6 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

   NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

   NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
V rámci výstavby ,, Dvor ľudových remesiel“ sa plánuje vybudovať požičovňa 
a opravovňa bicyklov, taktiež odpočívadlo pre cyklistov. 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

   NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
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Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 22BE: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Žihárec) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec:  Žihárec 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:  Alajos Baranyay 
Pozícia na úrade:    starosta 
e-mail: alajosbaranyay@gmail.com   tel: 031/7798201 mobil: 0918 493 659 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklodoprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:alajosbaranyay@gmail.com
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Hlavná ulica smer Tešedíkovo – Vlčany, dve 
vety napojené z hlavnej ulice k lesu 10 000 áno 

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
   Súčasťou Vážskej cyklomagistrály 
...................................................................................................................................
............... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Hlavná ulica smer 
Tešedíkovo – Vlčany, 
dve vety napojené 
z hlavnej ulice k lesu 10 000  návrh     



Prílohy 

 638 

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
Plánovaná: cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská, 
stojany pre bicykle 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23A: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Alekšince) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Alekšince. 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:......................................................... 
Pozícia na úrade:.............................................................. 
e-mail:    tel:    mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO xx NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23B: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Bádice) 
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Príloha č. 23C: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Bajka) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Bajka 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ing. Alojz Štrba 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: obecbajka@gmail.com       tel:036/7728143    mobil:  0905 855847 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:obecbajka@gmail.com
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................ 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23D: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Bajtava) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Bajtava  
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:Gabriela Bakaová  
Pozícia na úrade: administratívny pracovník 
e-mail: referent@bajtava.sk  tel: 036/7575128   mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Cyklotrasy v Štúrove        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

......................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23E: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Bíňa) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: .........................Bíňa.......................................................... 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: JUDr. Barbara Juhászová 
Pozícia na úrade: Referent 
e-mail:  barbara.juhaszova@obecbina.sk tel: +421 36 75 99 101                   
mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23F: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Bodza) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: BODZA  
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Zuzana Fitosová 
Pozícia na úrade: starostka obce. 
e-mail: obec@bodza.info   tel: 035/7780022  mobil: 0918 954 763 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:obec@bodza.info
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23G: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Brestovec) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: BRESTOVEC 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko :  Zuzana Huryová 
Pozícia na úrade: referentka 
e-mail: obec@brestovec.eu   tel: 035/7738121 mobil: 0917 
519 805 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) - - - 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23H: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Devičany) 
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Príloha č. 23I: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Dlhá nad Váhom) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec:  Dlhá nad Váhom 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:  Marta Ložiová 
Pozícia na úrade: referentka 
e-mail: obec@dlhanadvahom.sk tel:  031/7702026 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.......................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23J: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Dubník) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 

Mesto, obec: Obec Dubník 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Henrieta Nyáriová  
Pozícia na úrade: administratívna pracovníčka 
e-mail: sekretariat@obec-dubnik.sk  tel: 035/6495301 mobil: 0918 
582 185 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 

5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      
          

Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

............ 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23K: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Dvorany nad 

Nitrou) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Dvorany nad Nitrou 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: František Košecký 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: dvoranynadnitrou@stonline.sk  tel: 038 5319 30   mobil:  
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................ 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

......................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23L: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Farná) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Farná 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Otília Kálnaiová 
Pozícia na úrade:. SOR 
e-mail: farna@nextra.sk tel: 036/772 11 90  mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 25M: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Hostianska 

Vrbica) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 

A CYKLOTURISTIKA 

 

Obec: Hontianska Vrbica 

Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, mobil) 

Meno a priezvisko: Pilinský Karol 

Pozícia na úrade: starosta 

e-mail:starostahv@gmail.com    tel:    mobil: 

0911419725 

1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 

z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým výsledkom. 

........................................................................ 

2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 

s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má spracovanú 

štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu materiálu 

cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa pojednáva 

o cyklodoprave.  

3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 

cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO xx NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti ÚP, kde 

sa pojednáva o cyklooprave.  
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3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom ÚP 

zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 

verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   
      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 

4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 

existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok 

trasy, koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v telese 
cesty, spoločný chodník pre 

cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové 
finančné náklady 
na jeho stavbu 
(suma v EUR s 

DPH)                   

        

     
          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 

5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 

mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, 
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravovanej 

trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. 

samostatný 
cyklochodník, 
pruh v telese 

cesty, oddelený 
pruh v telese 

cesty, spoločný 
chodník pre 
cyklistov a 

peších a pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, 
vydané územné 

rozhodnutie, 
DSP, vydané 

stavebné 
povolenie a 

pod.)    

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú 
bez alebo s 

DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k pripraveným 

projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, 

*jpg). 

 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako súčasť 

diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej diaľkovej 

cyklotrasy budú: 

Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej cyklotrasy 

(cyklomagistrály) 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové cyklochodníky 

v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej spolupráce? Alebo z iných 

zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 
spolupráca, 

štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Rok 
realizácie  Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 

materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 

s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 

8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické trasy? 

(odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 
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Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. 

lokalizácia  
(začiatok 

trasy, koniec 
trasy) a pod.  

 
Plánovaná dĺžka 

cykloturistickej 
trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrálybežná 
cykloturistická trasa, 

náučná 
cykloturistická trasa) 

Súčasný stav 
projektu                                

(návrh, štúdia, 
zjednodušená 
dokumentácia, 

súhlasy majiteľov 
pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                
(uviesť či 
sú bez 
alebo s 
DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo inými 

elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických trás prosíme 

o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 

9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách u Vás 

alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 

cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany pre 

bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. 

(stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne pošlite doplňte 

fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....................................................................................................... 

10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na cyklotrase, 

môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 

 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte čo, 

kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, projekt, 

vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane DPH). 

Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, *pdf) 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.......................................................................................... 

11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne popíšte 

projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú viac informácií, 

vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 

Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23N: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Horné Štitáre) 
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Príloha č. 23O: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Horné Turovce) 
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Príloha č. 23P: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Jarok) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Jarok 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Stanislav Sťahel 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: starosta@jarok.sk    tel: 037/6587 162  mobil: 0911 531 894  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23Q: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Kalná nad 

Hronom) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Kalná nad Hronom  
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Igor Gogora 
Pozícia na úrade: Prednosta OcÚ 
e-mail: gogora@kalna.eu   tel:    mobil: 0948455210 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

a ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

ZVT Hron od Júru nad Hronom do 
Starého Tekova cez KnH) Cca25km  Poľne cesty  2000  Bez kap. nákladov 

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE  (avšak 
pracujeme na tom) 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 



Prílohy 

 728 

 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23R: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Klížska Nemá) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Klížska Nemá 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ing. Rozália Szalay 
Pozícia na úrade: starostka obce 
e-mail: ocuklnema@nextra.sk  tel: 035 7795913 mobil: 0905437881 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:ocuklnema@nextra.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO xx
x 

NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23S: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Koniarovce) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Koniarovce 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Konštiak 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: starosta@obeckoniarovce.sk     tel: 038/5314140  mobil: 0903562653 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23T: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Kuraľany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: KURAĽANY 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Alena Mészárošová 
Pozícia na úrade: samostatný odborný referent 
e-mail: obeckuralany@zoznam.sk tel: 036/7736124 mobil: 0910 223 770 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        



Prílohy 

 742 

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23U: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Ľubá) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Ľubá 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Silvia Esztergályosová 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: obecluba@mail.t-com.sk  tel: 036/7520660       mobil: 0910551334  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:obecluba@mail.t-com.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23V: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Lužany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Lužany         
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:Ing. Juraj Halás,  
Pozícia na úrade: starosta obce  
e-mail: starosta@obec-luzany.sk tel:    mobil: +421948597305 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:starosta@obec-luzany.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23W: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Machulince) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Machulince 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Pavol Holý 
Pozícia na úrade: poslanec 
e-mail: machulince@mail.t-com.sk  tel: 037/6301722 mobil: 0908 
725 612  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Požitavska cyklomagistrála 61 km  045     

Machulince – Zubria Obora – Zlaté 
Moravce 25 km 5118   

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23X: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Malé Ludince) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 

Mesto, obec: MALÉ LUDINCE 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Kornélia Rošková,  
Pozícia na úrade:  referentka úradu 
e-mail: maleludince@gmail.com   tel: 0367791131 mobil: 0905456243 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:maleludince@gmail.com
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 

5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................ 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      
          

Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........ 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................. 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23Y: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Marcelová) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: obec Marcelová  
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:Mária  Vörösová  
Pozícia na úrade:. Prednostka 
e-mail: obec.marcelova@marcelova.sk   tel: 035/7798301 kl. 105 
  mobil: 0905437076 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

............................................. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23Z: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Martin nad 

Žitavou) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Martin nad Žitavou 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Darina Zaťková 
Pozícia na úrade: referent 
e-mail: ocu@martinnadzitavou.sk     tel: 037/6422545  mobil: 0907 981 452 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
 
 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený 
pruh v telese cesty, spoločný 

chodník pre cyklistov a peších a 
pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok 
trasy, koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravovanej 

trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 
cyklochodník, pruh 

v telese cesty, 
oddelený pruh v 

telese cesty, 
spoločný chodník 

pre cyklistov a 
peších a pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, 
vydané územné 

rozhodnutie, DSP, 
vydané stavebné 
povolenie a pod.)    

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       

Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 
spolupráca, 

štátny rozpočet, 
Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, oddelený 

pruh v telese cesty, 
spoločný chodník pre 

cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          

Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 
koniec trasy) a 

pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrálybežná 
cykloturistická trasa, 

náučná 
cykloturistická trasa) 

Súčasný stav 
projektu                                

(návrh, štúdia, 
zjednodušená 
dokumentácia, 

súhlasy majiteľov 
pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú 
bez alebo s 

DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

....... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AA: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Michal nad 

Žitavou) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Michal nad Žitavou 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Alena Jurkáčková, matrikárka,  
Pozícia na úrade: matrikárka 
e-mail: ou.michal@gmail.com  tel:  035/6596126  mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:ou.michal@gmail.com
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        



Prílohy 

 777 

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

................................................................. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AB: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Orešany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: OREŠANY 

Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Jarmila Šišková 

Pozícia na úrade:.administratíva 

e-mail: oresany@wircom.sk   tel: 038/5395114  
 mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný chodník pre 

cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok 
trasy, koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravovanej 

trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie 

a pod.)    

Potrebné 
finančné náklady                                
(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       

Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj financovania 
(IROP, 

cezhraničná 
spolupráca, štátny 

rozpočet, 
Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          

Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrálybežná 
cykloturistická trasa, 

náučná 
cykloturistická trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................ 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
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Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AC: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Pečenice) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 

 

Mesto, obec: 
.....................................Pečenice........................................................................ 

Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 

Meno a priezvisko: Marta Dodoková 

Pozícia na úrade: Samostatný referent 

e-mail: dodokova91@gmail.com tel: 036/6394171  mobil: 0911010778 

 

1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 
 

ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 

........................................................................ 

 

2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 
 

ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  

 

3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 
 

ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
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3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 
 

ÁNO 
 

NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy  v 
ÚP                                                  príp. 

lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec trasy) a 
pod.  

Dĺžka 
trasy                                         (m) 

Má 
priradenie  verejnoprospešnej 

stavby 
/Áno/Nie/                        

    

   

      
Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 
 

ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov 
trasy                                    
                príp. lokalizácia, 

ulica (začiatok trasy, koniec 
trasy) a pod.  

Dĺžka zrealizovanej 
trasy                             

            (m) 

Kategória                                                      
                            (napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese cesty, oddelený 
pruh v telese cesty, spoločný chodník pre 

cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizá

cia  

Celkové 
finančné 
náklady 
na jeho 
stavbu 
(suma 

v EUR s 
DPH)        

           

        

     

          
 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 
 

5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 
 

ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov 
trasy                         
                           príp

. lokalizácia, 
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravo

vanej 
trasy      
          (m

) 

Kategória                                    
                                              (nap
r. samostatný cyklochodník, pruh 
v telese cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný chodník 
pre cyklistov a peších a pod.) 

Súčasný stav 
projektu              
                  (napr. 

DUR, vydané 
územné 

rozhodnutie, 
DSP, vydané 

stavebné 
povolenie a 

pod.)    

Potrebné 
finančné 

náklady              
                  (uvies
ť či sú bez alebo 

s DPH!) 

Plán
ovan
ý rok 
reali
zácie 

Plán
ovan

ý 
inve
stor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 

 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 
 

ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 

Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.................................................................... 

 

7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 
 

ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov 
trasy                                   
                 príp. lokalizácia, 
ulica (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  dĺžk

a 
cyklochodníka        

             (m) 

Zdroj 
financo
vania 
(IROP, 

cezhran
ičná 

spolupr
áca, 

štátny 
rozpoče

t, 

Kategória                                                   
                               (napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese cesty, 
oddelený pruh v telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realiz
ácie  

Inves
tor  
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Vlastné 
zdroje 

      
      
          

Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 

 

8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 
 

ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov 
trasy                       
                             pr

íp. 
lokalizácia  (začiato

k trasy, koniec 
trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistic

kej 
trasy           
          (km) 

Kategória                                   
                                               (n
apr. úsek cyklomagistrálybežná 

cykloturistická trasa, náučná 
cykloturistická trasa) 

Súčasný stav 
projektu              
                  (návr

h, štúdia, 
zjednodušená 
dokumentácia, 

súhlasy 
majiteľov 

pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 

náklady              
                  (uvie

sť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plán
ovan
ý rok 
reali
záci

e 

Plán
ovan

ý 
inve
stor 

        
        
            

Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 

 

9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 

 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................... 

 

10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 

 (odpoveď označte „X“) 
 

ÁNO x NIE 

 

Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 

Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.......... 

 

11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 

 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.......... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 

 

Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  
info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AD: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Podhradie) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Podhradie 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Milan Štefkovič 
Pozícia na úrade:  starosta obce 
e-mail: obecpodhradie@topolcany.net  tel: 038 539 02 69   mobil: 0905 
322 654 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

.................................. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AE: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Rubáň) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Rúbaň 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Erika Csölleová 
Pozícia na úrade: prednostka OcU 
e-mail: erika.csolleova@obecruban.sk tel: 035/6499003  mobil: 
0905/795162 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO   X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO   X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO   X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO   X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO   X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO   X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO   X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO   X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
-- 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO   X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AF: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Sľažany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec:    Sľažany 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Jozef Magát 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: starostaslazany@nevernet.sk, tel: 037/6302211  mobil: 
0905804269 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:starostaslazany@nevernet.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Sľažany - Solčany        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................. 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AG: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Šalov) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec:   Obec Šalov 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Mgr. Renáta Kassaiová 
Pozícia na úrade: starostka obce 
e-mail: info@salov.sk                tel: 036/779 11 21              mobil: 0911 
11 91 71 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................ 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AH: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Tekovské 

Nemce) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: TEKOVSKÉ NEMCE 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:Anna Bónová 
Pozícia na úrade:referent 
e-mail: starostatntonline.sk      tel:  0456892522  mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................ 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................ 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

..................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AI: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Telince) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: ..Telince............................................................................................... 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:..Róbert  Szurdi........ 
Pozícia na úrade:...starosta.................................... 
e-mail: obec@telince.sk   tel: 0377881021  mobil: 
0917742885 

 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný chodník pre 

cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok 
trasy, koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
pripravovanej 

trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie 

a pod.)    

Potrebné 
finančné náklady                                
(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       

Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj financovania 
(IROP, 

cezhraničná 
spolupráca, štátny 

rozpočet, 
Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          

Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrálybežná 
cykloturistická trasa, 

náučná 
cykloturistická trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AJ: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Tovarníky) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Tovarníky 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Alena Ščibrányiová, tovarniky@tovarniky.eu, 0917839119 
Pozícia na úrade: starostka obce 
e-mail: tovarniky@tovarniky.eu tel: 038/5326285                  mobil: 0917839119 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:tovarniky@tovarniky.eu
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO xx NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................ 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.................. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AK: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Veľké Dvorany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Veľké Dvorany 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Mgr. Ladislav Jančovič 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: ouv.dvorany@centrum.sk, telefón: 038/5373724, mobil: 0911985384 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:ouv.dvorany@centrum.sk
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

.................................................................. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AL: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Veľké Chyndice) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: VEĽKÉ CHYNDICE 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Csaba FARKAS 
Pozícia na úrade; starosta 
e-mail: starosta@velkechyndice.eu  tel: 037/7884905  mobil: 
0948395135  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................. 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
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Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AM: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Vozokany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec:    Vozokany, okres Topoľčany 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:  Jaroslav Bazala  
Pozícia na úrade:  starosta obce  
e-mail: ouvozokany@wircom.sk tel: 038/5394625   mobil: 0917 837 698 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................ 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AN: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Združenie obcí 

Termál) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Združenie obcí Termál 
Dotazník vypĺňa:  
Meno a priezvisko: Ivan Solár 
Pozícia na úrade: predseda Združenia ( 13 obcí ) 
e-mail: starostabecdolnyohaj.sk  tel: 035/6582202  mobil: 0903241509 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Veľký okruh Mikroreg. Termál 55,7  Miestne komunikácie a cesty II. tr.  2012-2013   

Podhájska – Radava - Podhájska 12 Miestne komunikácie a cesty II. tr.   

 Veľké Lovce – Čechy (spojka)  22,7  Miestne komunikácie a cesty II. tr.     

Dolný Ohaj okruh 2,1  Miestne komunikácie a cesty II. tr   

Maňa - Trávnica 7,8  Miestne komunikácie a cesty II. tr   

Spojka Hul 2,6 Miestne komunikácie a cesty II. tr   

Spojka Bardoňovo  1,8 Miestne komunikácie a cesty II. tr   

Dolný Ohaj – k meandrom 1,3 Miestne komunikácie a cesty II. tr   

Žitavský luh 5,8 Miestne komunikácie a cesty II. tr   

Vinohrady 2,8 Miestne komunikácie a cesty II. tr   

Veľké Lovce - Podhájska 5,6 Miestne komunikácie a cesty II. tr   

Spojka na zelenú trasu 1,8 Miestne komunikácie a cesty II. tr   

Okruh Trávnica 7 Miestne komunikácie a cesty II. tr   

 

Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 
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 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
Odpočívadlá (altánky), spolu s mapou cyklotrás v každej obci mikroregiónu Termál 
v počte 13 ks. Rozhľadňa v katastri obce Maňa. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.......................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AO: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Žemberovce) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Žemberovce 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Bc. Anna Jarošíková 
Pozícia na úrade: stavby, životné prostredie, kultúra  
e-mail: anna.jarosikova@zemberovce.sk  tel: 036/6388121 mobil: 
0902127527 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

................................................................ 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 23AP: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Žemliare) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
                                             Žemliare 
Mesto, obec: 
............................................................................................................................ 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Mgr.Andrea Gubíková,  
Pozícia na úrade: starostka obce 
e-mail: ouzemliare@wmx.sk   tel: 036/7793010 mobil: 0903 
539 393 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Jur nad Hronom-Starý Tekov 27 500 m       

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Náučný panel. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................ 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
Združenie obci ZVT Hron každoročne dvakrát organizuje cyklotúru.(jar, jeseň) 
Presednička združenia ZVT: Edita Moravská, starostka obce Horná Seč 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................................................ 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 



Prílohy 

 854 

 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24A: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Bohunice) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: 
....BOHUNICE...................................................................................................... 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: ..Mgr. Vladimíra Rišková....................................................... 
Pozícia na úrade:....starostka obce.......................................................... 
e-mail: starosta@bohunice-lv.sk tel.: 036/6330830   mobil: 
0905397655 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Cyklotrasa Dr. Téryho 82 km  regionálna cesta II. tr.     

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
https://drive.google.com/open?id=1nPbnapMR7f-ORG-VOIBOl9X9D9Z5l1uK  
 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 

https://drive.google.com/open?id=1nPbnapMR7f-ORG-VOIBOl9X9D9Z5l1uK
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Cyklomagistrála Dr. Téryho (prepojenie obce Jabloňovce s obcou Bohunice) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Cyklomagistrála Dr. 
Téryho  

Cykloturistická 
trasa návrh     

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Plánovaná je rozhľadňa na vrchu Hrádok – bývalá vartovka. K rozhladní bude 
viesť náučný chodník, ale bude sa tam dať dostať i na bicykli.  
V strede obce sme vybudovali priestranstvo, na kultúrne a športové podujatia, 
miesta na sedenie pre cca 60 ľudí, často tu oddychujú aj cyklisti a v prípade 
nepriaznivého počasia sa môžu skryť pod altánok, v ktorom sú tiež umiestnené 
lavičky. Plánujeme tu osadiť ešte stojany na bicykle a náučné panely.   
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
Obec Bohunice odkúpila pozemok na vrchu Hrádok, na ktorom plánujeme 
vybudovať rozhľadňu, vo februári a v marci sa na pozemkoch vykonal povolený 
výrub a čistila sa cesta na samotný vrch Hrádok. Tieto práce vykonávajú 
dobrovoľníci z obce a blízkeho okolia. V prácach plánujeme pokračovať a keď sa 
nám podarí získať finančné prostriedky, rozhľadňu vybudujeme. V minulosti bola 
na vrchu kamenná vartovka, ktorá slúžila k vysielaniu signálov v čase tureckého 
pustošenia.  
Vartovka č. 16 – Hrádok nad Bohunicami: 
https://vladimirbencik.blog.sme.sk/c/529083/turci-iduuu-1-3-po-stopach-
protitureckeho-telegrafu-straznych-miestach-vartovkach.html  
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 

https://vladimirbencik.blog.sme.sk/c/529083/turci-iduuu-1-3-po-stopach-protitureckeho-telegrafu-straznych-miestach-vartovkach.html
https://vladimirbencik.blog.sme.sk/c/529083/turci-iduuu-1-3-po-stopach-protitureckeho-telegrafu-straznych-miestach-vartovkach.html
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Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov navrhuje a plánuje značenie 
cyklotrás v našom okolí a naša obec ako člen organizácie bude nápomocná.  
Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24B: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Čaka) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Čaka 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:. Ludovit Viglaš 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: starosta@cake.eu   tel:  0367735126  mobil: 
0902486434 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
Cyklotrasa OZ Termál, pripravovaná trasa pri rieke Hron Levice- Štúrovo 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, planujeme  rozhľadňu na 
Čakanskej hore, mapy 
v stojanoch.x..............................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
............rozhaldňa je  v stave zámeru, odhadované náklady sú 60 000.- eur, má byť 
úmiestnená na Ćakanskej hore, je to miesto od kial vidieť, slovenskú bránu, 
Tlmače, Zobor, Sitno, a Ostrionskú baliziku,    
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................................................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
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......zámerom je  v rámci mikroregionu Laurentius vybudovať sieť cyklotrás 
s prezentáciou nášho regionu s pripojením sa na cyklotrasu Termál a Hronskej 
cyklotrasy Levice Štúrovo 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24C: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Čičov) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: ČÍČOV 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:. Csaba FÖLDES, Ing. 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: obecny.urad.cicov@gmail.com  tel: 0357795156   mobil: 
0908789782 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

mailto:obecny.urad.cicov@gmail.com
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

EOROVELO 6 3800  cyklochodník  2000,2020   

  k.ú, Číčov    

     Vlastník Povodie     

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
Malá rozhľadna 1 na brehu Dunaja pri Jazere „Lion“ s cykloodpočívadlom a 1 
cykloodpočívadlo v obci pri Hlavnej ceste oproti kaštieľa vmalom lesíku. V centre 
obce pri nákupnom stredisku Jednota cyklomapa umiestnená v informačnom 
paneli taktiež pred Jednotou. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
 
Máme to sľúbené od Bratislavského ochranárskeho združenia „BROZ“ pri poľnej 
ceste smerom k jazeru „Lion“ z obce smerom k malým záhradkárskym osadám  
a na druhej strane sú rybníky 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
.Cyklopodnety a zámery: 1.)úsek Číčov-Krížový dvor -Mederská cesta-Číčov dlžka 
5 km realizácia spolupráci s UNSK Nitra a obec 
Číčov..........................................................................................................................
.................2.) úsek Číčov-Erečská cesta 1,73 km vlastník a realizátor Povodie 
Dunaja  
3.) úsek Interiér obce Hlavná cesta dlžka 1,34 km + Číčov -Trávnik 1 km UNSK 
NR 
4.) úsek okruh v obci dlžka 650 m Lesná ul, ul. 29. augusta, breh kanála, Hlavná 
cesta obec Číčov a Povodie Dunaja 
5.) úsek Číčov – jazero Kitty malé zoo dlžka 720m obec Číčov 
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6.) Číčov-Hamská cesta-vinice.Lion 2,8 km obec Číčov,,BROZ 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24D: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (dolné Obdokovce) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Dolné Obdokovce 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Kamila Gajdošíková 
Pozícia na úrade: odborný referent 
e-mail: dolneobdokovce@dolneobdokovce.sktel:    037/ 787 6 201 mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................ 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
Obec  zatiaľ nemá spracovanú vizualizáciu ani projekt 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

............................................................................. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24E: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Ipeľský Sokolec) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Ipeľský Sokolec 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Mgr.Arnold Ozsvald 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: obecsokolec@gmail.com tel: 036 77 87 222 mobil: 0907 241838 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Severná 6,5 Bežná TT Návrh 1,5 mill. 2024  
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Južná 6,5 Bežná TT Návrh 1,5 mill. 2024  

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
 
Rozhľadňa na viničnom kopci -  návrh – trasa ku rozhľadni – cesta pri 
cintoríne, smerom na viničný kopec, pri areály jazdiarne, hore smerom na 
viničný kopec časť „cseresznyés oldal“ cca.  2,2 km. Predpokladané náklady  
40.000,- €  
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

......................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24F: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Lehota) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Lehota  
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:.Radoslav Kriváček.. 
Pozícia na úrade starosta  
e-mail:    tel:    mobil:  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
 
Dlhoročný zámer vybudovať rozhľadňu na kóte 246 – bývala nemecká radarová 
základňa. 
Sme v štádiu odkupu priestoru od SPF. Umiestnenie v prílohe v .jpg 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
Cez región MAS Vitis prechádza niekoľko cyklotrás (teda aj cez Lehota). Sú riadne 
značené v celom regióne kadiaľ prechádzajú. Moja vízia do budúcnosti je prepojiť 
lepšou cyklotrasou obec Lehota s Nitrou (Kynek). Najväčší problém sú majetkovo-
právne spory. 
Kontakt na administratívneho pracovníka:  
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24G: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Malé Zálužie) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obec Malé Zálužie 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: VERONIKA KUBÍKOVÁ 
Pozícia na úrade: STAROSTKA 
e-mail: oumalezaluzie@gmail.com   tel:    mobil: 
0904611063 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................................ 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
 
Presne, ako píšete plánujeme, ale je to v štádiu, toho, že nemáme nič ešte 
pripravené, je to otázka budúcnosti a hlavne peňazí. Nad obcou Malé Zálužie sa 
nachádza kopec – my domáci ho nazývame „Karačka“, momentálne je tam 
postavený tele. vysielač. Okolo je krásny priestor, ktorý plánujeme v krátkej 
budúcnosti zrevitalizovať (kvetinová lúka, posedenie, zabudované ohnisko – 
a teda myslíme, si že je to vhodné miesto i na rozhľadňu. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
Zámerom obcí Lužianky, Zbehy, Čab, Nové Sady, Malé Zálužie, Kapince....... je 
v budúcnosti vybudovať cyklotrasu s perspektívou napojenia na Radošinu. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................................... 
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Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24H: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Obyce) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Obyce 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Ing. Milan Garaj, PhD. 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: obec.obyce@stonline.sk  tel: 037/6332129 mobil: 0918 333 507 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
„Cez záujmové územie vybudovať vetvu A cyklotrasy, ktorá bude spájať obce 
Obyce a Machulince, ktorým prechádza regionálna cyklotrasa, ktorá spája  obce 
na  Pohroní. Druhá vetva cyklotrasy  B bude mať horský charakter a bude spájať 
centrum obce s Veľkým Inovcom a Tekovskými Nemcami v smere na Hronský 
Beňadik, ktorým prechádza regionálna cyklotrasa, ktorá spája  obce na  Pohroní.   
ÚPN obce navrhuje spevnenie vetvy B cyklotrasy až pod  Veľký Inovec. 
Doporučujeme asfalt. Na jestvujúcich komunikáciách doplniť a farebne označiť 
cyklistický pás a značenie. 
Podrobne viď výkres č.1“ 
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3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Cyklotrasy nie sú konkrétne definované 
v záväznej časti UPN neurčená  nie 

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Požitavská cyklomagistrála (Veľká Lehota 
– Slepčany) 6400 

cestná komunikácia, spoločná pre 
motorové vozidlá aj cyklistov   -  - 

Cyklotrasa Zlaté Moravce – Veľký Inovec 
– Čierne Kľačany 1560 

nespevnená (lesná) cesta, 
neklasifikovaná cesta - - 

 Cyklotrasa Z1014  2900  Nespevnená cesta, asfalt  -  - 

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 

6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

Hlinobaňa – Kráľov 
vrch 5 km bežná návrh  Cca 3 000,00 eur 2024 

dotačné zdroje 
a obec 

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
V rámci plánovanej cyklotrasy „Hlinobaňa – Kráľov vrch“ sa plánuje vybudovať  
aspoň 1 – 2 cykloodpočívadlá, malú rozhľadňu na Kráľovom vrchu, orientačné 
tabule. Projekt je zatiaľ v štádiu návrhu, nemáme k nemu žiadne podklady. 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
Plánuje sa výstavba malej rozhľadne na Kráľovom vrchu, ale projekt je zatiaľ 
v štádiu návrhu, nebola spracovaná vizualizácia, ani projekty. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
----- 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 
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Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24I: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Podhorany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec:     Podhorany 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:    Magdaléna Bogyová 
Pozícia na úrade:           starostka obce       e-mail: obecpodhoranyircom.sk 
  tel: 037 7785355        mobil: 0918 554 189 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
Rozhľadňa je postavená nad obcou  
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
Spoločným projektovým zámerom v rámci MAS Žibrica je postavenie rozhľadne na 
lokalite v katastrálnom území Mechenice, obce Podhorany na Žibrici, ako 
najvyššom bode a v dotyku katastrov obcí Štitáre, Žirany a Podhorany.  
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

.................................................................................................. 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24J: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Solčany) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: SOLČANY 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:.   Ing. Juraj Soboňa 
Pozícia na úrade:. Starosta obce     tel: 038/5383521  
                        mobil: 0910/938 430 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

Začiatok obce Solčany smer Topoľčany po  k.ú. 
Topoľčian vedľa cesty III. Triedy /1716 1500m  áno 

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Náučný chodník od Domu kultúry v Solčanoch po Malý Tríbeč v Tríbečskom 
pohorí.  
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
spracovaná vizualizácia,  náklady cca 120 tis. 
€.................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.......................... 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................ 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24K: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Strekov) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: 
...............STREKOV............................................................................................ 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:......Ladislav 
Popellár............................................................................... 
Pozícia na úrade:........prednosta obecného 
úradu.............................................................. 
e-mail: popellar.ladislav@strekov.sk   tel: 035 / 6497 101 mobil: +421 918 823 
332 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 
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Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
 
Obec Strekov v rámci programu spolupráce Interreg V-A SR – Maďarsko v r. 
2020 podala žiadosť o podporu projektu na vybudovanie cyklotrasy v rámci 
historických vinohradov v extraviláne obce v dĺžke 3,2 km. Výška investície 
do 500 tis. EUR. V tomto projekte sa ráta, v prípade úspechu, aj s výstavbou 
rozhľadňu (Veža Strekov). Fotografie zo súčasného stavu komunikácií vo 
vinohradoch resp. veže prikladáme. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................. 
Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  
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info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24L: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Svodín) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: .Svodín.................................................................................. 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Mgr. Szabolcs Méri 
Pozícia na úrade: starosta 
e-mail: starosta@svodin.sk tel:    mobil: 0907711546 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 



Prílohy 

 911 

Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO X NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Náučné panely – 3 ks -  existujúce 
Mapy na stojanoch – 4ks – objednané 
Stojany pre bicykle - objednané 
 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

X ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
Plánujem umiestniť na najvyššom bode v chotári obce - Objednaná vizualizácia,  
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
Náučná Cyklotrasa Svodín-Gbelce-Nová Vieska.. kultúrne a historické 
dedičstvo-Svodín, Parížske močiare - Gbelce, archeologické nálezy - Nová Vieska 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24M: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Velčice) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto,obec: 
....Velčice....................................................................................................................
.... 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:.......Ing.Ľubomír Gahír.................................................. 
Pozícia na úrade:.............starosta................................................. 
e-mail: obecvelcice@ stonline .sk  tel: 037/6307220           mobil: 
0908 760 124 
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Realizácia prebehla inou 
organizáciou,neviem sa k iným údajom 
vyjadriť        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................ 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
 
Je predstava o výstavbe rozhľadne na Veľkom Tríbeči. Zatiaľ prebehli iba 
pracovné stretnutia,žiadne    závery niesú. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................................................................................................... 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
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Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24N: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Veľké Turovce) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: Veľké Turovce 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko: Jaroslav Péter 
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: starosta@velketurovce.sk  tel: 036 7498126  mobil: 0917812690  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

        

     

          

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Napr. Cyklochodník xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx súčasť napr. Ponitrianskej 
cyklotrasy (cyklomagistrály) 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................... 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 
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Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................... 
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
Je vybudovaný náučný chodník Turovec so sedeniami pre turistov v rámci tohto 
dlhodobejšieho projektu plánujeme vybudovať jednoduchú drevenú rozhľadňu aby 
sa okolie obce zatraktívnilo. Tohto roku sa plánuje s vybudovaním prekrytia 
sedení. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
Je vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti cyklospojenia s Maďarskom. Spojili by sa 
kúpeľné mesto Dudince s maďarskou obcou Hont. Trasa by bola vedená cez 
Hont(MR) – Šahy – Veľké Turovce – Horné Turovce – Slatina – Dudince. 
Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  

info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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Príloha č. 24O: Dotazníkový prieskum miest NSK k cyklodoprave (Zlatno) 

DOTAZNÍK K MESTÁM NA ÚZEMÍ NSK K TÉME CYKLODOPRAVA 
A CYKLOTURISTIKA 
 
Mesto, obec: ZLATNO 
Dotazník vypĺňa (meno, priezvisko, pozícia na úrade, kontaktný e-mail, telefón, 
mobil) 
Meno a priezvisko:  Ing. Martin Zeman  
Pozícia na úrade: starosta obce 
e-mail: starosta@obeczlatno.eu tel: 037/6347311 mobil: 0903 428 049  
 
1. Bol vo Vašom meste vykonaný prieskum dopravnej obslužnosti územia, 
z ktorého je známy percentuálny podiel cyklodopravy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ uveďte kedy bol prieskum vykonaný a s akým 
výsledkom. 
........................................................................ 
 
2. Má Vaše mesto spracovaný nejaký strategický dokument súvisiaci 
s cyklodopravou? Máte generel cyklistickej dopravy? Prípadne má 
spracovanú štúdiu mobility, kde je zahrnutá aj cyklodoprava? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme kópiu 
materiálu cyklostratégie, generelu cyklodopravy, príp..časti štúdie mobility, kde sa 
pojednáva o cyklodoprave.  
 
3. Má Vaše mesto alebo obec zapracovanú cyklodopravu (príp. konkrétne 
cyklotrasy) aj v územnom pláne? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

Nemáme územný plán 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ prosíme o zaslanie v elektronickej forme výťahu časti 
ÚP, kde sa pojednáva o cyklooprave.  
 
3A. Vyplňte iba v prípade, ak na otázku 3 ste odpovedali ÁNO – Sú vo Vašom 
ÚP zapracované cyklotrasy v záväznej časti ÚP a sú definované ako 
verejnoprospešné? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 
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Názov trasy  v ÚP                                                  
príp. lokalizácia trasy (začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

Dĺžka trasy                                         
(m) 

Má priradenie  verejnoprospešnej 
stavby 

/Áno/Nie/                        

    

   

      

Poznámka: Každú cyklotrasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

 
4. Nachádzajú sa na území Vášho mesta alebo obce prípadne v jeho okolí 
existujúce cyklochodníky príp. mestské cyklotrasy? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
zrealizovanej 

trasy                                         
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný cyklochodník, 

pruh v telese cesty, oddelený pruh 
v telese cesty, spoločný chodník 

pre cyklistov a peších a pod.) 

Rok 
realizácia  

Celkové finančné 
náklady na jeho 

stavbu (suma 
v EUR s DPH)                   

Slažany – Zlatno - Solčany 28 000  V telese cesty a lesné komunikácie     

Okruh Zlaté Moravce - Zlatno - Ladice 38 200  V telese cesty a lesné komunikácie   

 Tribečská hrebeňovka  79 000  V telese cesty a lesné komunikácie     

 Poznámka: Každý cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak ako obec / mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi k projektom 
zrealizovaných cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie (najlepšie vo formáte *pdf alebo *jpg) spolu 
s dotazníkom. 

 
5. Má Vaše mesto alebo obec pripravené projekty cyklochodníkov prípadne 
mestských cyklotrás na realizáciu v nadchádzajúcom období? (odpoveď 
označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, (začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

Dĺžka 
priprav
ovanej 
trasy                
(m) 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v 
telese cesty, 

oddelený pruh v 
telese cesty, 

spoločný chodník pre 
cyklistov a peších a 

pod.) 

Súčasný stav 
projektu                                

(napr. DUR, vydané 
územné rozhodnutie, 

DSP, vydané 
stavebné povolenie a 

pod.)    

Potrebné finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

              

              

       
Poznámka: Každý samostatný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 

Ak mesto disponujete mapami alebo inými elektronickými materiálmi 
k pripraveným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
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6. Plánuje  Vaše mesto alebo obec realizovať niektoré cyklochodníky ako 
súčasť diaľkových cyklotrás? (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ napíšte ktoré cyklochodníky a súčasťou ktorej 
diaľkovej cyklotrasy budú: 
Chceli by sme vytvoriť nový okruh zo Zlatých Moraviec cez Lovce, Zubriu 
oboru, Zlatno, Pomník SNP na 12.Table, Mankovce a späť do Zlatých 
Moraviec – je v tomto prípade možnosť viacerých variant podľa dĺžky 
a náročnosti, prípadné prepojenie na iné už jestvujúce trasy 
 
7. Realizovalo Vaše mesto alebo obec v poslednom období nové 
cyklochodníky v rámci operačného programu IROP alebo cezhraničnej 
spolupráce? Alebo z iných zdrojov? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO x NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia, ulica 
(začiatok trasy, koniec 

trasy) a pod.  

 
Realizovaná  

dĺžka 
cyklochodníka                     

(m) 

Zdroj 
financovania 

(IROP, 
cezhraničná 

spolupráca, štátny 
rozpočet, 

Vlastné zdroje 

Kategória                                                                                  
(napr. samostatný 

cyklochodník, pruh v telese 
cesty, oddelený pruh v 
telese cesty, spoločný 
chodník pre cyklistov a 

peších a pod.) 

Rok 
realizácie  

Investor  

      

      

          
Poznámka: Každý realizovaný alebo plánovaný cyklochodník vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť 
riadky. 

Ak ako mesto alebo obec disponujete mapami, náčrtmi alebo inými elektronickými 
materiálmi k realizovaným projektom cyklochodníkov prosíme o ich zaslanie spolu 
s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
8. Plánuje  Vaše mesto alebo obec v budúcnosti značiť nové cykloturistické 
trasy? (odpoveď označte „X“) 

 ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte priloženú tabuľku 

Názov trasy                                                    
príp. lokalizácia  
(začiatok trasy, 

koniec trasy) a pod.  

 
Plánovaná 

dĺžka 
cykloturistickej 

trasy                     
(km) 

Kategória                                                                                  
(napr. úsek 

cyklomagistrály
bežná 

cykloturistická 
trasa, náučná 
cykloturistická 

trasa) 

Súčasný stav projektu                                
(návrh, štúdia, 
zjednodušená 

dokumentácia, súhlasy 
majiteľov pozemkov...) 

Potrebné 
finančné 
náklady                                

(uviesť či sú bez 
alebo s DPH!) 

Plánovaný 
rok 

realizácie 

Plánovaný 
investor 

        

        

            
Poznámka: Každú plánovanú cykloturistickú trasu vypísať v samostatnom riadku. V prípade potreby vložiť riadky. 
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Ak ako mesto alebo obec, prípadne združenie disponujete mapami, náčrtmi alebo 
inými elektronickými materiálmi k plánovaným  projektom nových cykloturistických 
trás prosíme o ich zaslanie spolu s dotazníkom (formáty *doc, *pdf, *jpg). 
 
9. Drobná infraštruktúra na cyklochodníkoch alebo cykloturistických trasách 
u Vás alebo vo Vašom okolí – existujúca alebo plánovaná (malé rozhľadne, 
cykloodpočívadlá, mapy v stojanoch, náučné panely, parkoviská a stojany 
pre bicykle a pod...Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho 
okolí. (stručne popíšte čo, kde je postavené alebo sa plánuje postaviť, prípadne 
pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie – formáty *jpg, *pdf) 
Máme: 2 ks turistického odpočívadla s mapou, chceme realizovať ďalšie no 
vzhľadom k nedostatkufinancií je to náročné, sme najmenšia obec v okrese 
a prostriedkov máme trvalo nedostatok  
 
10. Plánujete stavať v najbližšom období rozhľadňu? (nemusí byť na 
cyklotrase, môže byť aj v inej lokalite s peším prístupom) 
 (odpoveď označte „X“) 

x ÁNO  NIE 

 
Ak je Vaša odpoveď „ANO“ vyplňte do riadkov nasledujúce údaje - stručne popíšte 
čo, kde sa plánuje postaviť a v akom je to stave – zámer, spracovaná vizualizácia, 
projekt, vydané stavebné povolenie, odhadované náklady na stavbu (vrátane 
DPH). 
Prípadne pošlite doplňte fotky, mapky, vizualizácie, kópiu projektu – formáty *jpg, 
*pdf) 
Zámer je vybudovať rozhľadňu na JAVOROVOM VRCHU, kde sa spájajú 
katastre obcí ZLATNO, KRNČA, KLÁTOVÁ NOVÁ VES a tiež okresy ZLATÉ 
MORAVCE, TOPOĽČANY, PARTIZÁNSKE, či kraje NITRIANSKY 
a TRENČIANSKY, táto rozhľadňa už v minulosti údajne existovala, je to 
pekné miesto, ktorým prechádza množstvo turistických a cykloturistických 
trás, no v konečnom slede budú mať hlavné slovo LESY SR. 
 
11. Iné cyklopodnety a cykloprojekty v našom meste a jeho okolí. (stručne 
popíšte projekty, zámery, iné zodpovedné organizácie a osoby, ktoré poskytnú 
viac informácií, vrátane e-mailov a telefónnych čísel) 
 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................ 
 
 

Ďakujeme za spoluprácu! Michal Hlatký, Slovenský cykloklub Piešťany 
 
Vyplnený dotazník s možnými prílohami prosíme zaslať na e-mailovú adresu:  
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info@cykloklub.sk 

Termín: poprosíme do 14 dní od obdržania 
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