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ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

predmet zákazky: 

 
 

 „Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie s názvom „Cyklotrasa SNP – Priemyselný areál, 
Žiar nad Hronom“ 

 
 

Predmetom je spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie mestskej cyklokomunikácie, ktorá bude 
prepájať jednotlivé obytné zóny mesta Žiar nad Hronom s priemyselným areálom na juhu mesta. Súčasťou 
riešenia nie je návrh rekonštrukcie jestvujúceho premostenia rieky Hron. Celková dĺžka navrhovanej trasy je 
cca 3,63 km. Podkladom pre Realizačnú projektovú dokumentáciu je PD DUR „Cyklotrasa SNP – 
Priemyselný areál, Žiar nad Hronom“ ( Cykloprojekt, s.r.o. ; rok 2017). Zhotoviteľ bude v Realizačnej 
projektovej dokumentácie riešiť všetky pripomienky, ktoré vyplynuli z vyjadrení dotknutých orgánov k PD 
DUR „Cyklotrasa SNP – Priemyselný areál, Žiar nad Hronom“ ( Cykloprojekt, s.r.o. ; rok 2017) 

 
Projektová dokumentácia bude neskôr predložená v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) 
na Riadiaci orgán v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu, Špecifický cieľ 1.2.2 – 
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na 
celkovom počte prepravených osôb. Predmetom samotnej žiadosti o NFP bude vytvorenie účelovej 
cyklokomunikácie na území mesta Žiar nad Handlovou s cieľom prepojenia mesta s priemyselným parkom 
za účelom podpory cyklodopravy obyvateľov mesta  (jeho rôznych častí) do práce a za verejnými službami. 
Zároveň by súčasťou žiadosti o NFP malo byť o obstaranie doplnkových prvkov cyklistickej dopravy ako aj 
realizácia opatrení na upokojenie dopravy v meste.  

 

Realizačnú projektovú dokumentáciu s názvom „Cyklotrasa SNP – Priemyselný areál, Žiar nad 

Hronom“ , pozostávajúcu minimálne z:  

 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
B. STAVEBNÉ OBJEKTY: 

 S0 01 – Cyklotrasa vedená po uliciach SNP, Jilemnického, Bernolákova, 
Svitavská, Štefana Moysesa, Námestie Matice Slovenskej, Hutníkov – po lávku 
ponad rieku Hron 

 SO 03 – Cyklotrasa vedená po ulici Hutníkov od lávky ponad rieku Hron do 
priemyselného areálu na juhu mesta 

 SO 04 – Uzamykateľné prístrešky pre bycikle 

 SO 05 – Verejné osvetlenie 
C. VÝKAZ VÝMER A DETAILNÝ POLOŽKOVITÝ ROZPOČET 
D. ROZPOČET VO FORMÁTE *xls / xlsx (Príloha č.1 zmluvy) 
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