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Názov projektu: Vybudovanie  osvetlenia priechodov pre chodcov  v Prievidzi 
Celkový rozpočet projektu:32 004 €   
Požadovaná výška dotácie: 24 000 €  
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 25% - 8 004 €  
 
 

     Zámerom projektu je skvalitnenie cestnej premávky. Projekt osvetlenia priechodov 
pre chodcov sleduje zvýšenie bezpečnosti chodcov a predstavuje európsky štandard 
osvetlenia frekventovaných komunikácií, kde hlavne pri zhoršených poveternostných 
podmienkach a v prechodových ročných obdobiach dochádza k častým dopravným 
kolíziám medzi chodcom a autom. 
      Cieľom projektu osvetlenia priechodov pre chodcov je zvýšenie bezpečnosti 
prechádzajúcich tak, že budú priamo osvetlení doplnkovým osvetlením, chodec tak 
bude jasne viditeľný už z veľkej diaľky a vodiči motorových vozidiel budú vopred 
upozorňovaní na pohyb po komunikácii. 
 

Predmetom projektového zámeru sú nasledovné priechody pre chodcov: 

 

ZŠ Mariánska ulica  

     Riešený priechod pre chodcov sa nachádza na Mariánskej ulici, ktorá je 
obojstrannou miestnou komunikáciou. Z pohľadu funkčnosti je komunikácia zaradená 
ako zberná s vysokou intenzitou dopravy, nakoľko tvorí hlavnú spojnicu medzi 
mestskou časťou Kopanice a centrom mesta Prievidza. Predmetný priechod pre 
chodcov je využívaný primárne žiakmi základnej školy na Mariánskej ulici a užívateľmi 
priľahlého miesta oddychu v podobe mestského parku - Sasinkový sad.  
 
Nedožerská cesta I/64 
 
     Riešený priechod pre chodcov sa nachádza na vstupe, resp. výstupe z mesta 
Prievidza v smere od mesta Žilina, na ceste I/64 s obojsmernou premávkou. Cesta je 
značne dopravne zaťažená, kde z pohľadu intenzity dopravy boli v roku 2015 
zaznamená SSC hodnoty 16408 vozidiel za deň. Okrem intenzity vozidiel je priechod 
intenzívne využívaný obyvateľmi priľahlej mestskej časti Necpaly, ktorí týmto 
priechodom smerujú k nákupným centrám.      



ZŠ P.J. Šafárika 

     Riešený priechod pre chodcov  sa nachádza na obojsmernej miestnej komunikácií 
na Ulici J.P. Šafárika. Z pohľadu funkčnosti je komunikácia zaradená ako zberná so 
značnou intenzitou dopravy nakoľko tvorí jednu z hlavných komunikácií, ktoré 
dopravne obsluhujú najväčšiu mestskú časť Nové Mesto/Zapotôčky. Predmetný 
priechod pre chodcov je využívaný primárne žiakmi priľahlej základnej školy na Ulici 
P. J. Šafárika a obyvateľmi smerujúcimi z už spomínanej mestskej časti, ktorí 
prechádzajú k nábrežiu rieky Nitry, ako aj k záujmovo veľmi atraktívnemu obchodnému 
centrum Korzo. 
 

 

Mestské zastupiteľstvo 
 
I. berie na vedomie 
informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Vybudovanie osvetlenia priechodov  
pre chodcov v Prievidzi “  a možnosti čerpania finančných prostriedkov,     
       
II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie projektu s názvom: „ Vybudovanie osvetlenia priechodov pre 
chodcov  Prievidzi“  ,  

b) kofinancovanie projektu vo výške 8 004 € t. j. 25 % z celkových výdavkov na 
projekt 

 
 
 

 

 


