
 

MESTO LEVOČA 
- Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad   - 

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča 

  
 
Predmet rokovania: Návrh na schválenie obstarania dodávateľa reštaurátorských a 

stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia fontány dobročinnosti“, 
s predpokladanou hodnotou zákazky 131 114,25 eur (s DPH). 

 
Pre  : Komisiu výstavby, územného plánu, životného prostredia, verejného  

poriadku a dopravy – 10.04.2017 
Mestskú radu – 19.04.2017 
Mestské zastupiteľstvo – 27.04.2017                                               

 
Predkladá  : Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚP a ŽP, SÚ 
 
Spracovateľ : Ing. Marek Krajňák, PhD., oddelenie IČ, ÚP a ŽP, SÚ  

 
Návrh predkladateľa 
na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie dodávateľa stavebných 

prác na stavbu: „Rekonštrukcia fontány dobročinnosti“, 
s predpokladanou hodnotou zákazky 131 114,25 eur (s DPH). 

 
Stanovisko komisie:  Komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia, verejného  

poriadku a dopravy odporúča Mestskému  zastupiteľstvu schváliť 
obstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia 
fontány dobročinnosti“, s predpokladanou hodnotou zákazky 131 
114,25 eur (s DPH). 

 
Stanovisko MR        : Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť 

obstaranie dodávateľa stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia 
fontány dobročinnosti“, s predpokladanou hodnotou zákazky 131 
114,25 eur (s DPH). 

 
 

Termín  : ihneď  
 
Zodpovedný  : Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚP a ŽP, SÚ  
                                                          
Na vedomie  : primátor mesta 

zástupca primátora 
právnik mesta 

    hlavný kontrolór 
 
 
V Levoči dňa                        12.04.2017 
 
 
 
 



 

Dôvodová správa k materiálu: 
 

Súčasný technický stav Fontány dobročinnosti je nevyhovujúci, technológia fontány (voda, 
kanál, elektroinštalácia) je nefunkčná. Samotné teleso fontány je potrebné reštaurovať – spodná 
misa fontány preteká, nie je vodotesná, potrubné rozvody sú nefunkčné, kamenné články je 
potrebné reštaurovať. 
Navrhované stavebno-technické riešenie počíta s: 

• reštaurovaním celého telesa fontány, vrátane sochy, 
• vytvorením nového základu pod fontánou, 
• zriadením novej NN prípojky, 
• zriadením revíznej šachty pre technológiu fontány, 
• zriadením nových rozvodov (voda, kanál). 

 
Poznámka: Stavebno-technické riešenie nepočíta s novou vodovodnou prípojkou, fontána 

bude napĺňaná/dopĺňaná z externého zdroja. Vo výhľadovom zámere je dobudovanie prípojky 
vody z hydrogeologické vrtu, ktorý sa nachádza za Pomníkom padlých z druhej svetovej vojny. 
Financovanie stavby: 

Mesto Levoča sa zapojilo do výzvy Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu 
INTERREG V-A Poľsko Slovensko 2014 – 2020. Vo vyrozumení doručenom dňa 03.03.2017 bolo 
Mestu Levoča oznámené, že žiadané finančné prostriedky boli schválené. Celková finančné 
náklady projektu: „Veľkí ľudia a ich dedičstvo. Svätá Kinga a Majster Pavol v histórií svojich 
miest“ predstavujú sumu: 115 932,42 eur, z toho  98 542,55 eur z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. Jedným z oprávnených výdavkov uvedeného projektu je stavba: 
„Rekonštrukcia fontány dobročinnosti“ vo výške 45 824,00 eur, nakoľko však uvedená čiastka nie 
je postačujúca na komplexnú rekonštrukciu fontány je potrebné dofinancovať stavbu z dotácie 
MFSR na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok v roku 2017 vo výške 85 290,25 eur. 
Dofinancovanie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom – uznesenie č. 51 zo dňa 23.02.2017. 
Celkové náklady stavby sú 131 114,25 eur.   

Zákazka bude obstarávaná podľa § 113 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  – 
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska. 
 
 
V Levoči, dňa 12.04.2017 
 
 
 
 

Ing. Alžbeta Pitoráková 
                                                                             vedúca oddelenia IČ, ÚP a ŽP, SÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: stavebný rozpočet jednotlivých stavebných objektov 



„Rekonštrukcia fontány dobročinnosti“ - – rozpočet stavby 
(etapy) 

- Elektro časť – NN prípojka (1) 17 425,40 Eur 

Financovanie cez mikroprojekt  INTERREG V-A Poľsko – Slovensko (1. Etapa) 

- Stavebná časť – zhotovenie revíznej šachty pre osadenie zariadení TG fontány  
(2) 2 837,24 Eur 
 
- Technológia fontány (3) 7 650,70 Eur 

- Technológia – ELI (4) 1 340,91 Eur 

- Stavebné práce súvisiace s reštaurovaním fontány (5) 16 569,75 Eur 
- Spolu 45 824,00 Eur 

 

- Reštaurátorské práce 85 290,25 Eur 

Financovanie cez dotáciuMinisterstva financií SR (2. Etapa) 

- Spolu 85 290,25 Eur 

-  

- Celkom (za projekt) 131 114,25 Eur 

 

Sumy sú uvedené s DPH. 
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