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

 

Predmet rokovania: Projekt – Cestou stredovekých mníchov po meste StarySacz a 
Levoči 

 
Pre:      Mestská rada – 11.06.2019  

Mestské zastupiteľstvo –20.06.2019 
 

Predkladá:  Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
 

Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestská rada odporúčamestskému zastupiteľstvuschváliťpredloženie projektu Cestou 

stredovekých mníchov po meste StarySacz a Levočiv zmysle výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, III. výzva 
mikroprojekty 2014-2020-PSK-TATRY-ŽSK vyhlásenou Prešovským samosprávnym 
krajom v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Žilinský samosprávny kraj  
s termínom predkladania žiadostí 31.5.2019. 

2) Mestské rada odporúča mestskému zastupiteľstvuschváliťspolufinancovanie projektu 
Cestou stredovekých mníchov po meste StarySacz a Levočivo výške 12 941,48 EUR 
z celkových oprávnených výdavkov projektu.  

 
Termín:   01.07.2019 
 
Zodpovední:   Mgr. NikolajKučka 
 Mgr. Ľuboš Kamenický 
 Mgr. AnnaBabicová 
     

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:  05.06.2019  



Dôvodová správa 
 Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ 
a Žilinským samosprávnym krajom vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A-Poľsko -Slovensko 2014-2020. 

Termín uzávierky: 31.5.2019 
Typy projektov:  
Spoločný mikroprojekt – výška financovania: min.2000 eur max. 100 000 eur, 

maximálna celková hodnota rozpočtu 140 000 eur. 
Individuálny mikroprojekt– výška financovania min. 2000 eur max 50 000 eur, 

maximálna celková hodnota rozpočtu  70 000 eur.  
Cieľ programu:Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného 

územia. 
  V rámci tejto výzvy bol predložený spoločný mikroprojekt. 
  Predkladateľom a lídrom projektu je Gmina Starý Sacz a Mesto Levoča je partnerom 
projektu. 
 Aktivitypredkladaného projektového zámeru  mesta Levoča  je vytvoriť oddychovú 
zónu v rámci realizácie stavby „Levoča, rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva 
– parkovisko I.etapa“.Predmetom projektu je dať danému priestoru život  a otvorenie 
priestoru pre domácich a zahraničných návštevníkov mesta a regiónu.  Investície projektu 
budú zamerané na oddychovú zónu, schody: úprava prostredia, odstránenie náletových burín, 
stromov, vyrovnaním podkladu, výsadba novej zelene, nákup a montáž smetných košov, 
lavičiek, na nákup mobilných stánkov a vytvorenie cestovného sprievodcu pre deti 
(publikácia bude plnofarebná a bude obsahovať hlavný text, obrázkové vyjadrenia, 
doplňovací priestor a omaľovanky a balíček pasteliek s označením loga mesta v slovenskom 
a anglickom jazyku). Sprievodca bude vydaný v tlačenej a elektronickej forme.   
 Aktivity Gminy Starý Sacz bude úprava a modernizácia  pešej zóny v časti ulice 
Szewska medzi ulicami 11 Listopada, Ul. Morawskiego a ul. Daszynskiego s dĺžkou 140 m. 
Na rekonštruovanej časti bude vytvorená cesta = náučný chodník. Druhou aktivitou bude 
workschop v rámci ktorého sa pripraví hra o novovzniknutom náučnom chodníku. 
 Doba realizácia  spoločného projektového zámeru je plánovaná v termíne 01/2020 -
12/2020. 
 Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie  pre 
mikroprojektCestou stredovekých mníchov po meste StarySacz a Levoči/ Po 
StarymSaczu a Lewoczyszlakiemśredniowiecznychmnichów. 
 
Štruktúra financovania mikroprojektu: 
Celkové náklady na projekt:                       139 863,77 eur  
Celkové náklady GminaStarySacz:           69 947,64 eur 
Celkové náklady Mesto Levoča:                 69 916,13 eur 

 
Rozpočet mikroprojektu pre Mesto Levoča: 
Celkové náklady na projekt:                                        69 916,13 eur 
z toho: 
Európsky fond regionálneho rozvoja:                    49 983,04 eur 
Štátny rozpočet:                                                        6 991,61 eur 
Vlastný vklad-rozpočet mesta v roku 2020:          12 941,48 eur 
 
V Levoči, dňa 05.06.2019                             Vypracovala: Mgr. Anna Babicová 


