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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 
zámer mesta Trebišov podieľať sa na založení občianskeho združenia ONDAVSKÉ CYKLOTRASY 

v spolupráci všetkých obcí a miest, katastrami ktorých je plánovaná cyklotrasa Ondava. Hlavnou 

úlohou občianskeho združenia bude koordinácia a proces výstavby cyklotrás v regiónoch spájajúcich 

historické a kultúrne oblasti Zemplína, Domaše a Tokaja v okolí rieky Ondava, dotýkajúcich sa 

okresov Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracovala: Mgr. Michaela Dučová, referent pre regionálny rozvoj   

  

V Trebišove 09. 06. 2021  

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 

 



 
 

Dôvodová správa 

Na pracovnom stretnutí týkajúcom sa cyklotrasy Ondava dňa 03.06.2021, ktoré sa uskutočnilo na 

Mestskom úrade v Trebišove, pod záštitou primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára a autora 

cyklotrasy Ondava starostu obce Nižný Hrušov Jána Fenčáka, vznikla požiadavka na vytvorenie 

občianskeho združenia za účelom prípravy podkladov, projektových dokumentácií a celkového 

procesu výstavby cyklotrás v regióne Zemplína, Tokaja a Domaše, v okresoch Vranov nad Topľou, 

Michalovce a Trebišov okolo rieky Ondava.  

 

O výstavbe cyklotrasy Ondava sa už rozpráva viac ako šesť rokov. Prioritami uplynulého 

programového obdobia boli trasy Eurovela, ktoré východnú časť krajiny obchádzajú a neriešia. 

Keďže tento úsek je už takmer dokončený, žiadame predstaviteľov vlády, aby sa zamerali aj na 

najmenej rozvinuté regióny východného Slovenska, ktoré už niekoľko desaťročí trápi chýbajúca 

kvalitná cyklistická infraštruktúra a prepojenie na cyklotrasy väčšieho významu. Napriek tomu, že 

Zemplín je bránou do Európskej únie, disponuje nedostatočnou sieťou cyklistickej dopravy a najmä 

východnú vetvu dotýkajúcu sa rieky Ondavy, ktorá spája či už dva samosprávne kraje, alebo dokonca 

môžeme hovoriť až o medzinárodnom prepájaní regiónov, keďže sa dotýka Poľska, Slovenska, 

Ukrajiny a Maďarska. Preto hlavná úloha novovzniknutého združenia by bola oslovovať 

kompetentné štátne orgány, aby našli peniaze na projektové dokumentácie ako aj samotnú výstavbu  

nadnárodnej cyklotrasy Ondava.  

 

Cieľom občianskeho združenia ONDAVSKÉ CYKLOTRASY, je spájať samosprávu, 

zamestnávateľov, odborníkov z dopravy, aktivistov a obyvateľov Zemplína, ktorým leží na srdci 

rozvoj tohto regiónu. Činnosť občianskeho združenia bude zameraná na osvetu a podporu aktivít 

smerujúcich k výstavbe cyklotrás v spomínaných regiónoch.  

 

Cieľom združenia bude: 

a) podpora aktivít smerujúcich k dobudovaniu cyklotrasy Ondava  v regióne  Zemplína,  

b) uchádzanie sa o nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu 

vyšších územných celkov na výstavbu cyklotrasy,  

c) spoločný postup miest a obcí združených v občianskom združení pri územnoplánovacom 

a stavebnom konaní,  

d) zvyšovanie využitia potenciálu územia Zemplína vytvorením nových príležitostí na rozvoj 

cestovného ruchu, 

e) oživenie hospodárskeho života a rozvoj investícií na území Zemplína, 

f) udržanie existujúcich pracovných miest, zabránenie odlivu pracovnej sily a mladých ľudí, 

vytváraniu nových pracovných miest, 

g) upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových dodávateľsko-odberateľských vzťahov vďaka 

novým príležitostiam v cestovnom ruchu, 

h) rozvoj cestovného ruchu v ubytovacích kapacitách a voľnočasových aktivitách, 

i) zvyšovanie konkurencieschopnosti a regionálny rozvoj dotknutého územia, 

j) prezentácia, šírenie a propagácia týchto aktivít v mediálnom priestore.  

 

V Trebišove 09. 06. 2021 

Spracovala: Mgr. Michaela Dučová, referent pre regionálny rozvoj 


