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

 

Predmet rokovania: Projekt – Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny 
športovej haly na Ulici Jána Francisciho 12, Levoča 

 
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 Modernizácia 

osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici Jána Francisciho 12, 
Levoča v zmysle  výzvy na predkladania žiadostí o poskytnutí dotácie pre rok 2019 „Výzva pre 
región“ a v zmysle VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja v platnom znení. 

2) Mestské rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie projektu 
Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici Jána 
Francisciho 12, Levoča vo výške 33 321,88  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 v MR 
 

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

 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 Prešovský samosprávny kraj vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2019 v zmysle VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení „ Výzva pre región“. 
 

Cieľ programu: realizácia projektov verejnoprospešnej infraštruktúry bodov záujmu 
cestovného ruchu PSK, na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych pamiatok, 
pamätihodností, podpora pútnického turizmu. 

 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcia športovísk PSK. 
 
 Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť žiadateľa: 200 000,- EUR. 
 
Miera spoluúčasti žiadateľa: min. 50 % z celkového rozpočtu projektu. 
 
Cieľom projektu: je modernizácia verejného športoviska   v meste Levoča. 
 
Zámerom projektu: modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny 

športovej haly spočíva vo výmene svietidiel, napájacieho vedenia a zmodernizovania ovládania 
osvetlenia. 

 
Termín realizácie: september 01.07.2019 -31.08.2020. 
 

Štruktúra financovania projektu: 
-  výška požadovaných finančných prostriedkov od PSK: 33 000,00 eur 
- výška celkových rozpočtových nákladov na projekt:       66 321,88 eur 
- výška nákladov na spolufinancovanie projektu:               33 321,88 eur 
 
V Levoči, dňa  11.04.2019 
  
Spracovala: Mgr. Anna Babicová 


