
MESTO LEVOČA 
 
 

            Predmet rokovania:   Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Prestavba Námestia   Majstra Pavla 
v Levoči – II. etapa, aktualizácia 2018“, časť A uzatvorenej dňa 03.10.2018.  

                                                
Pre: Mestskú radu dňa 16.04.2019 
 Mestské zastupiteľstvo dňa 25.04.2019 
   
Predkladá:  Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odd. IČ,ÚPaŽP,SÚ  
 
 
Spracovateľ:               Ing. Lenka Petrášová, referent odd. IČ,ÚPaŽP,SÚ 
 
 
Návrh predkladateľa   na uznesenie:   

MR odporúča MZ schváliť návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Prestavba 
Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. etapa, aktualizácia 2018“ časť 
A uzatvorenej dňa 03.10.2018. 

 
Termín:  26. apríl 2019 
 
Zodpovedný: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odd. IČ,ÚPaŽP,SÚ 
                                                          
Stanovisko komisie:  Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného 

poriadku a dopravy odporúča schváliť návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo 
„Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. etapa, aktualizácia 2018“  
časť A uzatvorenej dňa 03.10.2018 

 
Stanovisko MR:  bude dopísané po rokovaní MR 
 
 
Na vedomie:  primátor mesta Levoča 

zástupca primátora mesta Levoča 
prednosta MsÚ 

                                    hlavný kontrolór mesta 
                                                    
V Levoči:  01.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
Oddelenie IČ,ÚPaŽP,SÚ Mestského úradu v Levoči predkladá mestskému zastupiteľstvu na 

schválenie návrh  Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. etapa, 
aktualizácia 2018“ časť A uzatvorenej dňa 03.10.2018. Predmetom Dodatku č. 1 predĺženie termínu 
stavby do 28.06.2019.                                                 

 
Mesto Levoča má uzatvorenú Zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavby Metrostav a.s., Koželužská 

2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika na stavbu „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. 
etapa, aktualizácia 2018“ časť A.    

 
Zhotoviteľ stavby požiadal Mesto Levoča o predĺženie termínu stavby uvedeného v Zmluve o dielo 

v čl. III. bod 1 z dátumu 30.04.2019 na nový dátum 28.06.2019.  
 
Požiadavka na predĺženie termínu vznikla z dôvodu hľadania vhodného materiálu pre pokládku 

žulovej dlažby a obrubníkov. Zhotoviteľ predložil viacero vzoriek materiálu projektantom a zástupcom 
KPÚ na odsúhlasenie, pričom schválená vzorka je materiál pochádzajúci z lomov v Číne. Dodanie 
materiálu nebude možné zabezpečiť skôr ako v termíne 15.5.2019, pretože pre export žuly z Číny je 
oprávnený jediný lom. Z uvedeného dôvodu  nebude možné ukončiť práce na stavebnom objekte SO 01 
Spevnené plochy v termíne do 30.04.2019.    

 
Zároveň na kontrolnom dni stavby konanom dňa 12.04.2019 zhotoviteľ stavby uviedol, že z dôvodu 

výroby svietidiel nebudú ukončené práce na stavebnom objekte SO 07 Verejné osvetlenie a iluminácia 
v termíne do 30.04.2019. 

 
V prípade schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – 

II. etapa, aktualizácia 2018“ časť A uzatvorenej dňa 03.10.2018, ktorým bude predĺžená lehota na 
ukončenie diela, Mestu Levoča ako objednávateľovi nevzniknú nároky na zmluvnú pokutu v zmysle 
článku XI. Zmluvy o dielo z titulu omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela. 

 
V Levoči, dňa 01.04.2019 

 
 

Ing. Alžbeta Pitoráková 
                                                                                        vedúca oddelenia IČ,ÚPaŽP,SÚ 


