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

 

Predmet rokovania: Projekt – Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici 
v Levoči, I. etapa 

 
Pre:         Mestská rada – 16.04.2019                                                 

 Mestské zastupiteľstvo – 25.04.2019 
 

Predkladá:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
  
Spracovateľ:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
                                                      
                                                                                           
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie projektu Rekonštrukcia 

verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I. etapa v rámci Výnosu Ministerstva financií 
Slovenskej republiky  z 9.decembra 2005 č. 26825/2005-441  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

2) Mestské rada odporúča mestskému  zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie projektu 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I. etapa vo výške 4 934,-EUR 
z  celkových oprávnených výdavkov projektu.  

 
 Termín:    26.04.2019 
 
 Zodpovední:   Mgr. Nikolaj Kučka 
                                                Mgr. Ľuboš Kamenický 
                                               Mgr. Anna Babicová 
      

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  pre kultúru a cestovný ruch  
 

Stanovisko MR:    bude dopísané po rokovaní MR              
 

 
Na vedomie:                          primátor mesta 
                                    zástupca primátora mesta 
  prednosta MsÚ                  
           hlavný kontrolór 
               právnik mesta 
 
 
V Levoči dňa:  11.04.2019   

 
 
 
 



Dôvodová správa 
  
             Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8 ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
ustanovilo  dotáciu na individuálne potreby obcí a na plnenie  úloh súvisiacich j výkonom jej 
samosprávnych pôsobnosti , a to najmä na 

a) riešenie havarijných situácií na majetku obce, 
b)  rekonštrukcia a modernizácia majetku obce, 
c) údržba budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce. 
 
Žiadosť sa predkladá ministerstvu v termíne od 1. januára do 31.marca príslušného 

rozpočtového roka. 
   

Zámerom projektu: rekonštrukcia verejného osvetlenia na Kláštorskej ulici v Levoči, I. 
etapa. 

 

Štruktúra financovania projektu: 
-  výška požadovaných finančných prostriedkov na rok 2019 MF SR: 15 000 eur 
- výška celkových rozpočtových nákladov na projekt: 19 934 eur 
- výška nákladov na spolufinancovanie projektu v roku 2019: 4 934 eur 
 
V Levoči, dňa  11.04.2019  
Spracovala: Mgr. Anna Babicová 


