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

oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta 
 

Predmet rokovania:    Projektový zámer: 
1. Budovanie vodozádržných opatrení v intraviláne Mesta Levoča 

 
Pre:                                    Mestské zastupiteľstvo  - 28.08.2019 
 

Predkladá:      Ing. Alžbeta Pitoráková, ved. odd.IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
  
Spracovateľ:      Mgr. Anna Babicová,ved.odd.CRaRM 
       Ing. Alžbeta Pitoráková, ved. odd.IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
                                             
                                                                                              
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 

1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vstup do prípravnej fázy spravovania projektového zámeru 
Budovanie vodozádržných opatrení v intraviláne Mesta Levoča na predkladanie ŽoNFP 
v rámci  výzvy vyhlásenej  Operačným programom Kvalita životného prostredia (termín 
uzávierky 02.12.2019). 

 

 

Termín:    ihneď 
 

 
Zodpovedný:   Mgr. Ľuboš Kamenický 
                                                    Ing. Alžbeta Pitoráková 
                                                    Mgr. Anna Babicová 
    Mgr. Nikolaj Kučka 

Stanovisko komisie:  bez prerokovania v Komisii výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia, verejného poriadku a dopravy v Levoči
  

Stanovisko MR:               bez prerokovania v MR 
 

Na vedomie:                          primátor mesta 
                                                    zástupca primátora mesta 
  prednosta MsÚ                  
           hlavný kontrolór 
                 
 

V Levoči dňa:               20.08.2019   
 

  

 
 



Dôvodová správa 
 

 V zmysle výzvy OPKZP–PO2-SC211-2018/40 na predkladanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok vyhlásenej Operačným programom Kvalita životného prostredia sa Mesto 
Levoča plánuje zapojiť s projektovým zámerom Budovanie vodozádržných opatrení 
v intraviláne Mesta Levoča. 

 Predmetom výzvy sú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zníženia 
rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Maximálne výška celkových 
oprávnených výdavkov na projekt je stanovená na 600 000,00 EUR. Pre mestá je výška 
spolufinancovania určená na 5% z celkových oprávnených výdavkov. Termín uzávierky 
hodnotiaceho kola a predloženia ŽoNFP je 02.12.2019. 

 Mesto Levoča plánuje v rámci projektového zámeru realizovať aktivity v areáli 
nemocnice v Levoči. 

Súčasný stav priľahlej ulice Štúrovej nad areálom nemocnice nezabezpečuje plné 
odvodnenie priľahlých asfaltových plôch a chodníkov do kanalizácie. Taktiež areál 
nemocnice nemá vybudovanú dažďovú kanalizáciu s dostatočným prietokom pre odvedenie 
dažďových vôd zo striech a plôch areálu nemocnice.  

   V súčasnosti sa dažďová voda v areáli nemocnice nezadržiava ani nevyužíva pre 
potreby polievania zelených plôch areálu nemocnice. Dažďové zvody z budov sú zaústené do 
verejnej splaškovej kanalizácie. V riešených častiach sa nachádzajú chodníky s asfaltovým 
povrchom, zatrávnené plochy, ako aj lesopark. 

 Navrhuje sa odkanalizovanie ulice Štúrovej novou samostatnou vetvou dažďovej 
kanalizácie so zberom dažďovej vody z ulice a priľahlých chodníkov. Dažďová kanalizácia 
bude zaustená do retenčnej nádrže – zbernej nádrže pre potreby zavlažovania lesoparku a 
zelených plôch areálu nemocnice. Taktiež sa navrhuje z priľahlých objektov časti areálu 
nemocnice zviesť dažďové vody do retenčnej nádrže. Prepad z retenčnej nádrže sa navrhuje 
zaustiť do „dažďových záhonov“, vsakovacích prvkov zelene. Taktiež sa navrhuje 
rekonštrukcia existujúcich a vytvorenie nových parkovacích státí zo zatrávňovacích panelov 
so zabezpečením vsakovania dažďovej vody do pôdy. 

 Vrámci akcie sa navrhuje rekonštrukcia zelene lesoparku, vytvorenie nových prvkov 
zelene s kladným vplyvom na vegetáciu areálu nemocnice. 

 Množstvo stromov v areáli nemocnice dáva predpoklad zachytávať zrážkovú vodu do 
koreňového systému stromov jednoduchými terénnymi úpravami s následným namulčovaním 
dažďových mís, čím sa zabráni nadmernému odparovaniu zachytenej zrážkovej vody. 

     Dažďová záhrada – záhon je terénna depresia s vegetačným povrchom určená na 
zachytávanie dažďovej vody zo spevnených plôch – striech, chodníkov, komunikácií .... 
Dažďová voda sa následne infiltruje do podložia, alebo je prijímaná koreňovým systémom 
rastlín, ktoré ju potom v procese transpirácie uvoľnia do ovzdušia ako vodnú paru.            



Tým dochádza k ochladzovaniu mestského prostredia a zvyšovaniu vzdušnej vlhkosti. Plochy 
dažďových záhonov budú vysadené trvalkami a okrasnými trávami podľa zónovania.  

 Ak chce byť mesto úspešné pri predkladaní projektového zámeru v rámci programu 
OP KŽP za predpokladu splnenia administratívnych a odborných hodnotiacich kritérií 
definovaných výzvou, príručkou a iných podporných dokumentov musí postupne spracovávať 
povinné prílohy k žiadostiam a vstupovať do rokovaní s inštitúciami a organizáciami  na 
zabezpečenie a realizáciu týchto príloh. Na jeho prípravu a schvaľovanie je potrebný 
minimálne dvoj alebo trojmesačný časový horizont. Medzi najdôležitejšie povinné prílohy 
patrí:  spracovaná projektová dokumentácia vrátanie rozpočtu, ukončený proces VO na všetky 
zákazky hlavných aktivít projektu, vyjadrenia dotknutých inštitúcii a podobne.   

 Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie vstupu do prípravnej 
fázy pre spracovanie projektového zámeru:   
 
 1. Budovanie vodozádržných opatrení v intraviláne Mesta Levoča.  
   

 
 
 
V Levoči dňa 20.08.2019 
 
 
Spracoval: Mgr. Anna Babicová, Ing. Alžbeta Pitoráková 


