
 

 
MESTO LEVOČA 

Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča 
- Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad   - 

  

 

Predmet rokovania: Návrh na schválenie začatia procesu verejného obstarávania 
stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia Sadovej ulice  
v Levoči“. 

 
Pre   :           Mestskú radu                -   05.02.2019 
    Mestské zastupiteľstvo  -  14.02.2019                                              
 
Predkladá  : Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚP a ŽP, SÚ 

 
Spracovateľ : Ing. Lenka Petrášová, oddelenie IČ, ÚP a ŽP, SÚ    

 
Návrh predkladateľa 
na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje začatie procesu verejného 

obstarávania stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia Sadovej 
ulice v Levoči“  

 

Stanovisko komisie Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia,                                                   
verejného poriadku a dopravy v Levoči doporučuje schváliť 
Mestskému zastupiteľstvu začatie procesu verejného obstarávania 
stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia Sadovej ulice  
v Levoči“.  

 

Stanovisko MR       - 
  
 

Termín  : február 2019 
 
Zodpovedný  : Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚP a ŽP, SÚ  
                                                          
Na vedomie  : primátor mesta 

zástupca primátora 
prednosta MsÚ 
hlavný kontrolór 
právnik mesta 

     
 
 
V Levoči, dňa                        22.01.2019 
 
 
 
 



 

 
 
 
Dôvodová správa k materiálu: 
 

Sadová ulica v Levoči je súčasťou hlavnej prístupovej komunikácie pre vozidlá a peších na 
Mariánsku horu. Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu komunikácie, chodníka a 
parkoviska na Sadovej ulici v Levoči Mesto Levoča objednalo spracovanie projektovej 
dokumentácie „Rekonštrukcia Sadovej ulice v Levoči“, na ktorú je vydané právoplatné stavebné 
povolenie.  

Povrch vozovky komunikácie je narušený veľkým počtom prekopávok a lokálnymi 
vysprávkami, na mnohých miestach je vidieť sieťový rozpad vozovky. Na okraji vozovky sa 
nachádza nefunkčný odvodňovací žľab a došlo k vymletiu krajnice. Existujúci jednostranný 
chodník je v havarijnom stave. Konštrukciu chodníka narúša rozsiahly koreňový systém stromov, 
ktoré zasahujú do šírkového usporiadania chodníka a vozovky a znižujú bezpečnostnú situáciu. Na 
začiatku ulice sa nachádza parkovisko. Vozovka parkoviska na základe miestneho šetrenia vznikla 
z nespevnenej vozovky položením jednej asfaltovej vrstvy. Konštrukcia vozovky je nedostatočná, 
dochádza k jej narušovaniu a vznikajú veľké plochy bez asfaltového povrchu. 

Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné Sadovú ulicu vrátane parkoviska úplne 
zrekonštruovať. Predmetom rekonštrukcie je realizácia nového chodníka zo zámkovej dlažby, 
úplná výmena konštrukčných vrstiev vozovky komunikácie a parkoviska s doplnením uličných 
vpustí na komunikácií a parkovisku vrátane realizácie nového odvodňovacieho žľabu na pravej 
strane komunikácie.  

Oddelenie IČ,ÚPaŽP,SÚ predkladá návrh na schválenie začatia procesu verejného 
obstarávania stavebných prác na stavbu: „Rekonštrukcia Sadovej ulice v Levoči“. Predpokladaná 
hodnota zákazky predstavuje sumu cca 179 000 eur bez DPH.  

 

 

 
 
V Levoči dňa 22.01.2019 
 
 
 
 
 

Ing. Alžbeta Pitoráková 
                                                                             vedúca oddelenia IČ, ÚP a ŽP, SÚ 
 
 
 
 


