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

 
Predmet rokovania:    Projekt: Modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni, 
                                       Levoča 
 

Pre:         Mestská rada – 05.02.2019                                                 
 Mestské zastupiteľstvo – 14.02.2019 

 
Predkladá:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
  
Spracovateľ:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 

    Ing. Lenka Petrášová, odd. oddelenie IČ, ÚP a ŽP, SÚ 
                                                      
                                                                                           
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie projektu  „Modernizácia detského ihriska na 

Sídlisku pri prameni, Levoča“ v rámci výzvy Úradom vlády Slovenskej republiky na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. 

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Modernizácia detského ihriska na 
Sídlisku pri prameni, Levoča“ vo výške 12 524,45 EUR z  celkových oprávnených výdavkov 
projektu.  

 
 Termín:    ihneď 
 
Termín:    ihneď 

 
Zodpovedný:   Mgr. Ľuboš Kamenický 
                                                Ing. Alžbeta Pitoráková 
                                                Mgr. Anna Babicová 
    Mgr. Nikolaj Kučka 

Stanovisko komisie MZ:  -  
 
Stanovisko MR:                
 
1) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie projektu  „Modernizácia detského 

ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča“ v rámci výzvy Úradom vlády Slovenskej republiky na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. 

2) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie projektu „Modernizácia 
detského ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča“ vo výške 12 524,45 EUR z  celkových oprávnených 
výdavkov projektu.  

 
 
Na vedomie:                          primátor mesta 
                                                        zástupca primátora mesta                  
           hlavný kontrolór 
                  právnik mesta 
    prednosta MsÚ 
 
V Levoči dňa:  07.02.2019   
 

 

 



Dôvodová správa 
  
            Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019, ktorej základným cieľom je podpora rozvoja 
športu a to najmä projektov na výstavbu multifunkčných ihrísk, výstavbu detských ihrísk, údržbu 
ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry a nákupu športovej výbavy, zameraných  
predovšetkým na detí a mládež. 

Pre podprogram  č.2 – výstavba detských ihrísk je určená najnižšia  a najvyššia výška 
žiadanej a poskytnutej dotácie od 8 000 eur do 12 000 eur. 

Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov  na 
ktorý je  dotácia požadovaná je najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu. Žiadateľ predkladá 
v rámci vyhlásenej výzvy a v rámci dotačného programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 len 
jednu žiadosť o poskytnutie dotácie. 
 Mesto Levoča sa plánuje zapojiť do  Výzvy na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ vyhláseného Úradom vlády Slovenskej republiky, 
podprogram č. 2 „Výstavba detských ihrísk“ s projektom  „Modernizácia detského ihriska na Sídlisku 
pri prameni“. Projektovú dokumentáciu spracovalo Mesto Levoča vo vlastnej réžii a je na ňu vydané 
právoplatné stavebné povolenie. Termín predkladania žiadosti je do 15. marca 2019. 
 Predmetom žiadosti je modernizácia detského ihriska na Sídlisku pri prameni, s cieľom 
vytvoriť dopadovú plochu z gumenej dlažby, ktorá zabezpečí bezpečnosť užívania detského ihriska 
a spĺňa príslušné technické normy („STN EN 1177 - Povrch ihriska tlmiaci náraz, Určenie kritickej 
výšky pádu –použitie pružných materiálov“).  

V súčasnosti je spevnená plocha na detskom ihrisku nevyhovujúca, dochádza k víreniu prachu 
v suchom počasí a k vytváraniu blata počas daždivého počasia, v dôsledku uvedeného je možnosť 
užívania ihriska obmedzená. Nestabilný terén zvyšuje riziko pošmyknutia a následného pádu.  

Rozpočtové náklady na vybudovanie dopadovej plochy predstavujú 24 524,45 eur  
(s DPH). V zmysle výzvy sa žiadateľ musí podieľať na spolufinancovaní vo výške minimálne 5 % 
z celkovej žiadanej sumy. Maximálna výška poskytnutej dotácie pre podprogram č. 2 je  
12 000 eur. Zvyšnú časť sumy, čo predstavuje 12 524,45 eur musí Mesto Levoča dofinancovať.  

V projektovej dokumentácii sa neuvažuje s výmenou prvkov na detskom ihrisku, iba s ich 
náterom. V prípade získania sponzorských finančných prostriedkov Mesto Levoča uvažuje aj so 
zakúpením nových prvkov detského ihriska.  

Oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta predkladá návrh na schválenie vstupu do 
programu „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ s projektom „Modernizácia detského ihriska na 
Sídlisku pri prameni“, ako aj návrh na schválenie spolufinancovania projektu vo výške 12 524,45 eur.    

   

V Levoči, dňa  07.02.2019 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová, Ing. Lenka Petrášová 
 

 
 

 

 



TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1.0 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Miesto a názov stavby  : Modernizácia detského ihriska,  

  na Sídlisku pri prameni, Levoča 

Okres  :    Levoča 

Kraj     : Prešovský 

Stupeň PD    : Projekt pre stavené povolenie 

Investor  : Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4,  

  054 01 Levoča 

Vypracoval   : Ing. Lenka Petrášová 

 

2.0 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe požiadavky investora. Ako podklady 
pri vypracovaní projektu stavby boli použité nasledujúce materiály: 

- kópia katastrálnej mapy  
- obhliadka stavby 
 

3.0 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  

 Spevnená plocha na detskom ihrisku je projektovaná za účelom zvýšenia bezpečnosti 
a komfortu užívania detského ihriska. V súčasnosti dochádza k víreniu prachu v suchom počasí 
a k vytváraniu blata počas daždivého počasia, v dôsledku uvedeného je možnosť užívania ihriska 
obmedzená. Navyše, nestabilný terén zvyšuje riziko pošmyknutia a následného pádu. Navrhovaná 
dopadová plocha z gumenej dlažby zabezpečí bezpečnosť pri užívaní detského ihriska.  

 

4 STAVEBNO – KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

4.1 Zemné práce 

 Vlastné zemné práce sa začnú odkrývkou ornice. Hrúbka skrývky ornice je rôzna nakoľko 
miestami už chýba vegetácia. Ornica bude uskladnená na vhodnom mieste stavebnej parcely a bude 
využitá pre obsypy a terénne úpravy. Nasledovať bude výkop rýh pre osadenie obrubníkov. Vykopaná 
zemina sa použije ako násyp na zabezpečenie spádu spevnenej plochy. 
 

4.2 Základové konštrukcie 

 Osadením obrubníkov do betónového lôžka sa ohraničí priestor spevnenej plochy. Použije sa 
betón triedy C8/10 tuhšej konzistencie. Obrubníky je potrebné osadzovať v spáde podľa výkres. 
dokumentácie. V obrubníkoch, ktoré sú na odkvapových hranách, je potrebné vytvoriť drážky pre 



odvod dažďovej vody. Vnútorná plocha ihriska sa vysype násypom z ťaženého kameniva frakcie 
32/63 mm v hrúbke 0-100 mm. Násyp je potrebné urovnať do spádu a zhutniť strojne. 
 
4.3 Vodorovné konštrukcie 

 Vodorovná konštrukcia je tvorená betónovou doskou hr. 10 cm z prostého betónu 
triedy C 8/10 s vyspádovaním. Na betónovú dosku bude následne ukladaná gumená dlažba 
Standard hr. 50 mm, rozmerov 1000 x 1000 mm do polyuretánového lepidla. V čase pokládky 
musí byť betónová doska vyzretá min. 30 dní. Pokládka musí byť realizovaná za suchého 
počasia. Pri pokládke sa použijú napájacie kolíky, ktoré zabránia rozchádzaniu. 

 Zhotoviteľ pred pokládkou gumenej dlažby predloží investorovi technologický predpis 
potvrdený výrobcom gumenej dlažby na odsúhlasenie.    

4.4 Dokončovacie práce 

Ornica uskladnená na stavenisku sa použije na terénne úpravy. Nakoniec sa bude 
realizovať výsev parkového trávnika v ploche, ktorá bola poznačená stavebnou činnosťou.  

 

V Levoči 05 /2017                               Vypracoval: Ing. Lenka Petrášová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZPOČET     
      

Stavba: Modernizácia detského ihriska         

Objekt:        JKSO:       

Časť:        EČO:        

Objednávateľ:   Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča   Spracovateľ:   Ing. Lenka Petrášová 

Zhotoviteľ:        Dátum:   05.2017   
              

P.Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   
Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na 
hromady do 100 m m3 36,00 2,23 80,28 

2.   
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením, 
so zložením na vzdialenosť do 5km t 42,00 5,73 240,66 

3    Hĺbenie rýh v obmedzenom priestore ručne v hor. 1-2. m3 2,70 11,93 32,22 

4    

Osadenie parkového obrubníka stojatého do betónového 
lôžka s vyplnením a zatretím škár cementovou maltou s 
vyrezaním drážok na odvodnenie m 49,20 4,87 239,60 

5    
Obrubník parkový betónový s gumovým povrchom na drážku 

1m x 0,25m x 0,05m ks 55,00 13,57 746,35 

6    
Vytvorenie násypu so zhutnením a urovnaním pre vytvorenie 
spádu hr. 0-100 mm m3 17,00 35,12 597,04 

7    Kamenivo hrubé drvené fr. 32-63 mm m3 17,00 14,56 247,52 

8    

Zhotovenie a zhutnenie podkladnej betónovej vrstvy, ručné 
rozprestretie čerstvého betónu, spracovanie a úprava 
povrchu vrátane pomocných a prípravných prác s 
vyspádovaním, hr. 10 cm m2 300,00 3,29 987,00 

9    Betón C 8/10 m3 33,00 48,00 1 584,00 

10  
  Dilatačné škáry rezané priečne,rezanie škár 4 mm do 

betónového podkladu hr. do 10 cm m 120,00 7,24 868,44 

11    Položenie gumenej dlažby na polyuretánové lepidlo m2 300,00 2,13 639,00 

12  
  Gumená dlažba standard neprofilovaná s napájacimi kolíkmi, 

hr. 50 mm, rozmery 1000 x 1000 mm  m2 300,00 42,50 12 750,00 

13  A1 Demontáž prvkov ihriska ks 9,00 20,00 180,00 

14  A1 Opätovná montáž prvkov ihriska ks 9,00 50,00 450,00 

15  A1 Výšková úprava kotvenia prvkov ihriska ks 9,00 26,00 234,00 

16    Rozprestretie ornice s premiestnením zo vzd. 30 m m3 6,00 8,42 50,52 

17  
   Kompletný náter drevených a kovových častí prvkov ihriska 

v pôvodnom farebnom prevedení - dvojnásobný 
kpl 

1,00 400,00 400,00 

18    S 1025 CHEMOLUX S Extra kg 7,50 8,00 60,00 

19    SYNTETIKA EXTRA S 2013 N kg 8,00 6,30 50,40 

 Celkom 20 437,04  
 Cena s 

DPH 
   24 525,00  

       

       

       

 

 



 

 

 

 

 


