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Ing. Telepovský: 

Ja by som sa chcel spýtať vedenia mesta v súvislosti s aktuálne vyhlásenou výzvou na 

budovanie cyklochodníkov. V akom štádiu príprav je tento zámer v rámci nášho mesta?  

 

PhDr. Čižmár: 

Aj pri tejto žiadosti bude mesto reflektovať na možnosť využitia a získania prostriedkov, bude 

sa to týkať mestského okruhu.  

 

Ing. Duč: 

Momentálne vieme o tom, že bola nová výzva vyhlásená, ktorá už umožňuje pokryť aj 

výdavky súvisiace so samotnou projektovou dokumentáciou, pretože to prvé, ktoré sme na 

počiatku aj s tebou pán poslanec preberali, tak tam vieš určite o tom, že je možné realizovať 

len tie cyklochodníky, ktoré spájajú uzly, kde žijú ľudia dochádzajúci za prácou 

s minimálnym počtom 300 ľudí. V podstate pripadalo by do úvahy tým pádom len spojiť 

Paričov dajme tomu so stanicou a to je viac-menej niečo, čo i keď existuje, tvári sa to ako 

cyklochodník, ale nespĺňa tie legislatívne parametre. To všetci veľmi dobre vieme, preto sme 

na ten čas od toho upustili, pretože tá prvá výzva nepokrývala náklady spojené so štúdiou, 

s projektovou dokumentáciou a boli by bývali vynaložené desiatky tisíc eur a ešte by si nemal 

zaručené, že to aj prejde. Teraz je táto výzva aktuálna, o ktorej hovorím, tak práve tá je šitá aj 

na to, že pokryje aj štúdiu aj samotnú projektovú dokumentáciu. Áno, zapájame sa do toho, 

čiže až budeme mať papiere hotové, tak potom následne vieme realizovať následny cyklus 

podania.  

 

PhDr. Čižmár: 

Ja už len doplním, že stále je aktuálne aj na úrovni Košického samosprávneho kraja riešiť 

priamo nápojiteľnosť okolitých obcí. Túto agendu rieši pani Ing. Šebešová vo svojej 

kompetencii a práve na základe aj jej iniciatívy budú kontaktované príslušné obce, ktoré sú na 

trase, do úvahy prichádzajúce cyklotrasy, tzn. najbližšie obce Z. Hradište, Hraň a ďalšie. To 

znamená, aby tá napojiteľnosť mestského okruhu bola plynulá aj na obce. Tam už si to 

vyžaduje aj participáciu obcí ako takých.  

 

 

 

Zodpovedané: na MsZ 

 

 

 

 


