
MESTO LEVOČA 
 
 
Predmet rokovania:  Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi 

Mestom Levoča a spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. dňa 10.10.2018 na stavbu 
„Prístupová komunikácia IBV Za sedriou v Levoči“ 
 

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

MR odporúča primátorovi mesta schváliť návrh Dodatku č. 1 k Zmluve 
o dielo zo dňa 10.10.2018 uzatvorenej medzi Mestom Levoča a spoločnosťou 
EUROVIA SK, a.s. na stavbu „Prístupová komunikácia IBV Za sedriou 
v Levoči“. 

 
Termín:  17.04.2019 
 
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 
uzatvorenej medzi Mestom Levoča a spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. dňa 
10.10.2018 na stavbu „Prístupová komunikácia IBV Za sedriou v Levoči“ 

 
 
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 na schválenie návrh Dodatku  
č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi Mestom Levoča a spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. dňa 
10.10.2018 na stavbu „Prístupová komunikácia IBV Za sedriou v Levoči (ďalej dodatok). 
 
 Predmetom dodatku je navýšenie ceny diela o 14 000 Eur s DPH z dôvodu nevyhnutnej 
výškovej úpravy existujúcej nespevnenej križovatky, do ktorej sa zaúsťujú vetvy komunikácie, ktoré 
sú predmetom stavebných prác. V priebehu realizácie stavebných prác sa zistilo, že skutočné výškové 
pomery na stavenisku, nezodpovedajú pomerom, ktoré boli známe v priebehu vypracovania 
projektovej dokumentácie a pred vyhlásením verejného obstarávania.  
 
 Z vyššie uvedeného dôvodu bola nutná zmena technického riešenia stavby, aby sa zaistila 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a dodržali príslušné technické normy. 
 
 Mesto Levoča následne pristúpilo k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod 
nespevnenou križovatkou. Na 42. Zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči bolo schválené 
uznesením č. 15 uzavretie kúpnej zmluvy s Ing. Jánom Orinčákom na kúpu pozemku o výmere 95 m2 

do vlastníctva Mesta Levoča a uznesením č. 16 uzavretie kúpnej zmluvy s Dušanom Šaradinom 
a Adrianou Šaradinovou na kúpu pozemku o výmere 65 m2 do vlastníctva Mesta Levoča. 
 
 Na základe zistených skutočností oddelenie objednalo zmenu projektovej dokumentácie 
a požiadalo o zmenu stavby pred dokončením. 
 
 Ekonomicky najvýhodnejším riešením na realizáciu stavebných prác na predmetnej križovatke 
bolo pre Mesto Levoča oslovenie súčasného zhotoviteľa stavby z dôvodu znalosti pomerov na 
stavenisku a v neposlednom rade úspory finančných nákladov na prepravu stavebných mechanizmov, 
vytýčenie stavby zriadenie staveniska a tým vyhnutie sa duplicity nákladov, ktoré by mohli nastať pri 
oslovení ďalšieho uchádzača.  
 
 Zhotoviteľ stavby súhlasil s nacenením výkazu výmer na základe spracovanej projektovej 
dokumentácie predložil cenovú ponuku v hodnote 14 000Eur s DPH. 
    

 
V Levoči dňa 01.04.2019 
 
Spracovala: Ing. Lenka Petrášová 
 

 
 Ing. Alžbeta Pitoráková          
vedúca odd. IČ,ÚPaŽP, SÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


