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Predmet rokovania: Projekt: Levoča-Levočské Lúky - zabezpečenie technickej vybavenosti 
v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami 

 
Pre:      Mestská rada – 10.09.2019  

 Mestské zastupiteľstvo –19.09.2019 
 

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

Spracovateľ:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 
- predloženie ŽoNFP (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok) na SO (Sprostredkovateľský orgán), 
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta Levoča a platným územným 
plánom mesta Levoča, 

- kód výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2019-1, 
- názov projektu:Levoča-Levočské Lúky-zabezpečenie technickej vybavenosti v 
osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených 
výdavkov,  
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a 
budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.  
 
2)Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, že :  
- počas realizácie projektu je žiadateľ/prijímateľ povinný zabezpečiť finančné prostriedky v plnej 
výške jeho spolufinancovania v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň zabezpečiť 
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu. 

 

 
Termín:   30.09.2019 
 
Zodpovední:   Mgr. Nikolaj Kučka 
    Mgr. Ľuboš Kamenický 
    Mgr. Anna Babicová 
     

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

Stanovisko MR:   
 
1) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť: 
- predloženie ŽoNFP (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok) na SO (Sprostredkovateľský orgán), 
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta Levoča a platným územným 
plánom mesta Levoča, 

- kód výzvy : OPLZ-PO6-SC611-2019-1, 
- názov projektu: Levoča-Levočské Lúky-zabezpečenie technickej vybavenosti v 
osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, 



- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených 
výdavkov,  
- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a 
budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.  
 
2)Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie, že :  
- počas realizácie projektu je žiadateľ/prijímateľ povinný zabezpečiť finančné prostriedky v plnej 
výške jeho spolufinancovania v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň zabezpečiť 
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu
    
 
Na vedomie:              primátor mesta 
  zástupca primátora mesta 
  prednosta MsÚ   
    hlavný kontrolór 
    právnik mesta 
 
V Levoči dňa:  12.09.2019   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program 
Ľudské zdroje  vyhlásilo Výzvu ma predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód 
výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1,Prioritná os: 6Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít. Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností 
s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja, 
Zameranie: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry. Termín  uzavretia 1. 
hodnotiaceho kola je 16.09.2019.  
 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít Operačný 
program Ľudské zdroje, na realizáciu ktorých je vyhlásená výzva. 

 
V rámci špecifického cieľa 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným 

podmienkam bývania sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné aktivity: 
- výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá, 
- rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladovej a obrusnej), 
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov, 
- výstavka a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre motorové 

vozidlá, 
- výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených 

podporených objektov/objektu, 
- výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/objektu, 
- nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podpornej infraštruktúry 

– (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – napr. školská 
infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.). 
 

Rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty) je oprávnená iba 
v prípade, ak je predmetom projektu je výstavba nových pozemných komunikácií (cesty, chodníky, 
mostné objekty). Predmet projektu musí spadať do rozsahu úkonov súvisiacich so správou obce a jej 
majetku, tzn. samosprávnej pôsobnosti podľa platných právnych predpisov. Oprava a údržba 
pozemných komunikácií nie je oprávnená, musí sa jednať o rekonštrukciu. 

 
Minimálna výška príspevku vo výzve nie je stanovená. Maximálna výška príspevku je  

1 425 000,00 eur. Celková oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť sumu 
1 500 000,00 eur a súčasne musí byť dodržaná maximálna výška celkových oprávnených výdavkov  
na celkový počet podporených osôb MRK vrátane naplnenia benchmarkov a finančných limitov  
v zmysle prílohy č.6 tejto výzvy. 

 
Mesto Levoča má spracované dve projektové dokumentácie. Prvá projektová dokumentácia 

pod názvom Levoča-Levočské Lúky-zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s 
marginalizovanými rómskymi komunitami a druhá  projektová dokumentáciapod názvom  Levoča- 
Levočské Lúky- dobudovanie základnej technickej infraštruktúry. 
 

1. Projektová dokumentácia pod názvom Levoča-Levočské Lúky - zabezpečenie technickej 
vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami rieši: 

 
Stavebné objekty: SO 01 Komunikácia, SO 02 Chodníky, SO 03 Verejné osvetlenie na pozemkoch: E-
KN 3791/2, E KN 3791/3, E KN 3791/4, E KN 7142/1, E KN 3771/1, C KN 3777/4, E KN 3776/2, C 
KN 3777/4, C KN 3777/27, C KN 3777/50, C KN 3777/29, C KN 3794/2, CKN 3777/15,  CKN 
3777/16, C KN 9743, CKN 9745, CKN 3794/20, C KN 3777/52, CKN 3777/53 v k.ú. Levoča.  
 
 
 



Popis stavby: 
SO 01 Komunikácia                                                                                                                                          
V prvej časti v km 0,000 00 od mosta po križovatku v km 0,129 70 sa komunikácia navrhuje ako 
obojsmerná, dvojpruhová šírky 5,50 m. V tejto časti komunikácia tvorí hlavný prístup k novej bytovej 
výstavbe. Nová bytová výstavba má vybudované aj komunikácie a navrhovaná komunikácia sa v 
križovatke napojí na existujúcu komunikáciu ktorá bude tvoriť pravú vetvu križovatky. 
V druhej časti od križovatky v km 129 00 do konca km 181 88 sa komunikácia navrhuje obojsmerná 
jednopruhová zo šírkou jazdného pruhu 3,50 m. Bude spájať jedenú obytnú budovu. Na konci 
komunikácie sa navrhuje obratisko pre požiarne vozidla.Na stabilizáciu okraja vozovky sa navrhuje 
vybudovať na ľavej strane zapustený cestný obrubník v betóne z bočnou oporou šírky 100 mm, ktorý 
sa na pravej strane vybuduje všade tam kde nie je chodník. V mieste, kde sa na pravej strane nachádza 
chodník, sa vybuduje štandardný cestný obrubník šírky 150 mm s prevýšením 120 mm aby boli chodci 
chránený od vozidiel na komunikácii. 
 
Zástavka MHD  
Na pravej strane prístupovej cesty sa vybuduje zástavka MHD. Priestor na ktorom sa zastávka 
vybuduje slúži ako zatrávnená plocha. Predpokladá sa, že ju bude vykonávať štandardný mestský 
autobus maximálnej dĺžky 12,0 m. Súčasťou zastávky MHD bude aj obratisko pre vozidla MHD. 
Základná šírka komunikácie je 4,0 m v oblúka sa rozšíri na 6,7 m. Na stabilizáciu okraja vozovky sa 
navrhuje vybudovať na ľavej strane (okolo ostrovčeka) zapustený cestný obrubník v betóne z bočnou 
oporou šírky 100 mm. Na pravej strane sa nachádza chodník a zastávka MHHD preto sa vybuduje 
štandardný cestný obrubník šírky 150 mm s prevýšením 120 mm aby boli chodci chránený od vozidiel 
na komunikácii. 
 
Odvodnenie 
Návrh odvodnenia vozovky vychádza z predpokladu, že na ulici nie je vybudovaná dažďová 
kanalizácia. Povrchové odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom na pravý 
okraj vozovky. V druhej časti vozovky sa cez zapustený obrubník a nespevnenú krajnicu ďalej 
odvedie do zelene na pravej strane komunikácie. Odvodnenie cestnej pláne v prvej časti je 
zabezpečené pozdĺžnou drenážou na pravom okraji vozovky. Drenáž je zaústená v najnižšom mieste 
vozovky do priekopy na pravej strane vozovky v strede obratiska. V prvej časti sa voda z povrchu 
komunikácie popri cestnom obrubníku s prevýšením (chodník) zvedie do najnižšieho miesta 
komunikácie v mieste obratiska. Tam sa cez zapustený obrubník a nespevnenú krajnicu ďalej odvedie 
do priekopy v strede obratiska. V prípade prietrže mračien môže táto priekopa slúžiť ako dočasná 
retenčná nádrž s objemom cca 10 m3 na dočasnú zachytenie zrážkovej vody. Z priekopy bude voda 
odvedená priepustom s kanalizačnej rúry (napr. PVC) prierezu DN 200 do mŕtveho ramena 
Levočského potoka. Dĺžka priepustu je 15,0 m je nevyhnutné vybudovať čelo priepustu na vstupe aj 
výstupe. 
 
SO 02 – Chodník 
Na pravej strane komunikácie sa vybuduje chodník, ktorý umožní bezpečná presun obyvateľov popri 
komunikácii k nástupišti MHD, alebo ďalej k mostu. Šírka chodníka je 2,00 m. Chodník začne na 
začiatku komunikácie pri moste pokračuje po pravej strane komunikácie ďalej po pravej strane 
otočiska MHD a potom znova popri pravej strane komunikácie. V križovatke sa stočí doprava a 
plynulo sa napojí na existujúci chodník šírky 1,50 m. Ten sa nachádza na pravej strane komunikácie k 
novej bytovej zástavbe. V mieste zastávky MHD sa chodník na dĺžke 12,0 m rozšíri na 3,50 m. 
Odvodnenie chodníka je zabezpečené pozdĺžnym a hlavne priečnym sklonom na pravý okraj chodníka 
a cez zapustený záhonový obrubník a nespevnenú krajnicu ďalej do zelene na pravej strane. 
 
 
 



Dopravné značenie 
Stále dopravné značenie: Zvislé dopravné značenie sa na komunikácii nemení. Vodorovné dopravné 
značenie sa na ulici nemení.  Prenosné dopravné značenie bude riešené v samostatnom projekte pri 
realizácii stavby. 
SO03 – Verejné osvetlenie  
Predmetom projektu je vybudovanie nového verejného osvetlenia na rekonštruovanej časti prístupovej 
komunikácie Levočské Lúky a demontáž 1 ks stožiara verejného osvetlenia, ktorí prekáža pri 
budovaní chodníka. Rieši sa osadenie 8ks nových hliníkových stožiarov SAL-6 6m s navrhovanou 
výškou 6 metrov bez výložníkov, osadených na nových betónových prefabrikovaných pätkách 
a snovými LED svietidlami. Nové svietidla VO sa napoja z existujúceho rozvádzača VO osvetlenia, 
ktorý sa nachádza na fasáde bytového domu so súpisným číslom 3266/25. 
 

2. Druhá  projektová dokumentáciapod názvom  Levoča- Levočské Lúky- dobudovanie 
základnej technickej infraštruktúry rieši: 

Stavebné objekty: SO 01 Miestne komunikácie, SO 02 Chodníky, SO 03 Verejné osvetlenie na 
pozemkoch C KN 3777/27, C KN 3777/53, E KN 7142/1, E KN 3773/1, C KN 3777/14, C KN 
3772/15, E KN 3772, C KN 377/1, E KN 3771, CKN 3758/2, C KN 3771/13, C KN 3771/4, E KN 
3779 v k. ú. Levoča. 
Popis stavby: 
Cieľom výstavby a rekonštrukcie prístupových komunikácií a chodníkov je zvýšenie mobility 
obyvateľov mestskej časti Levočské Lúky a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov oddelením chodcov od 
motorových vozidiel tam kde to šírkové pomery umožňujú. Zároveň vybudovanie parkovacích miest 
pri Komunitnom centre a občianskej vybavenosti.   Predmetom tejto stavby je aj vybudovanie 
verejného osvetlenia na hore uvedených prístupových komunikáciách. 

SO 01 a SO 02 Miestne komunikácie a chodníky 
 Technické riešenie SO 01 a SO 02 
VETVA A - Navrhnutá je rekonštrukcia jestvujúcej panelovej prístupovej komunikácie s tým, že 
ostáva zachovaná niveleta pôvodnej komunikácie. Rekonštrukcia pozostáva z kompletnej výmeny 
konštrukčných vrstiev vozovky, vybudovanie nových odstavných plôch pri Komunitnom centre 
a vybudovanie pravostranného chodníka od začiatku staničenia vetvy „A“ po staničenie  90, tak ako to 
umožňujú šírkové pomery.  Nová komunikácia je navrhnutá funkčnej triedy C3, kategórie MOU 
6,0/30 v dl. 167,0 m a 4,5/30 v dĺžke 73,3 m, spolu 240,30 m. Komunikácia bude ukončená 
obratiskom pre otáčanie vozidiel kategórie N3. Od začiatku staničenia po staničenie 90,0 je navrhnutý 
pravostranný chodník. 
 Úpravy spojené s vybudovaním navrhnutej spevnenej plochy obsahujú vybúranie jestvujúcich 
spevnených plôch, výkop pod obrubníkmi a spevnenou plochou, zhotovenie lôžka a osadenie nových 
obrubníkov a vybudovanie nových konštrukčných vrstiev pod navrhnutou spevnenou plochou. 
Vzorový rez  navrhovanou úpravou je súčasťou výkresu č. 104. 
Trvalé dopravné značenie: 
 Vyznačí sa priechod pre chodcov V6a a zvislé DZ IP6. 
VETVA B – Jedná sa z časti o rekonštrukciu časti  jestvujúcej prístupovej komunikácie  k bytovému 
domu v dĺžke 45 m a vybudovanie novej prístupovej komunikácie k Materskej škole s tým, že ostáva 
zachovaná niveleta pôvodnej komunikácie. Rekonštrukcia pozostáva z kompletnej výmeny 
konštrukčných vrstiev vozovky, Nová komunikácia je navrhnutá funkčnej triedy C3, kategórie MOU 
4,5/30 v dl. 127,95 m. Komunikácia je napojená na vetvu "A" v staničení124,85 m 
 
VETVA C - Navrhnutá je rekonštrukcia jestvujúcej prístupovej komunikácie v existujúcej 
individuálnej bytovej výstavbe (ďalej IBV) s tým, že ostáva zachovaná niveleta pôvodnej 
komunikácie. Rekonštrukcia pozostáva z kompletnej výmeny konštrukčných vrstiev vozovky, 
vybudovanie novej výhybne  a vybudovanie pravostranného chodníka po celej dĺžke vetvy „C“. Nová 
komunikácia je navrhnutá funkčnej triedy C3, kategórie MOU 3,5/30 v dl. 207,67 m. Komunikácia je 



napojená na vetvu "A" v staničení 0,00m, na konci staničenia je napojená na jestvujúcu komunikáciu. 
Súčasťou je pravostranný chodník š. 1,5 m a výhybňa so začiatkom v staničení154,00 m. 
 
VETVA D – Navrhovaná je výstavba prístupovej komunikácie  na miesto komunikácie 
z nespevneným prašným povrchom, ktorý je počas dažďa je neschodný. Komunikácia je navrhnutá 
a prispôsobená jestvujúcej výstavbe a šírkovým pomerom.     Navrhnutá je  výstavba novej prístupovej 
komunikácie v IBV a k čističke odpadových vôd. Rekonštrukcia jestvujúcej prístupovej komunikácie s 
tým, že ostáva zachovaná niveleta pôvodnej komunikácie. Nová komunikácia je navrhnutá funkčnej 
triedy C3, kategórie MOU 4,0/30 v dl. 218,06 m. Komunikácia bude ukončená obratiskom pre 
otáčanie vozidiel kategórie N3. Na začiatku staničenia sú navrhnuté parkovacie miesta pre 7 vozidiel. 
 
VETVA E - Navrhnutá je vybudovanie zjazdného chodníka dl. 53,41 m š. 2,0 m, pričom ostáva 
zachovaná niveleta jestvujúceho terénu. Úpravy spojené s vybudovaním navrhnutej spevnenej plochy 
obsahujú vybúranie jestvujúcich spevnených plôch v trase navrhnutej PD, výkop pod obrubníkmi a 
spevnenou plochou, zhotovenie lôžka a osadenie nových obrubníkov a vybudovanie nových 
konštrukčných vrstiev pod navrhnutou spevnenou plochou. 
Odvodnenie: Spevnené plochy budú odvodnené do priľahlého terénu. 
SO 03 Verejné osvetlenie.  
Pre napojenie  verejného osvetlenia v tejto lokalite budú navrhnuté 3 vetvy. Tieto vetvy sú napojené 
z rozvádzačov verejného osvetlenia RVO  029 a RVO 015. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VETVA A 

VETVA B 

VETVA C 

VETVA D 

VETVA E 



Ukazovatele výstupov projektu: 

 

    

Pozemné 
komunikácie 

(cesty)  
novostavba, 

rekonštrukcia 

Pozemné 
komunikácie 

(cesty)  
rekonštrukcia - 

výmena povrchov 

Spevnené, 
odstavné 
plochy a 

parkoviská 

Pozemné 
komunikácie 
(chodníky)  
novostavba 

Pozemné 
komunikácie 
(chodníky)  

rekonštrukcia 

Verejné 
osvetlenie 
novostavba 

Dobudovanie základnej 
techn. infraštruktúry 

  m2 m2 m2 m2 m2 m 

SO 01 

Vetva A 1 506,00           
Vetva B 428,00           
Vetva C 40,00 352,00         
Vetva D 976,00           
Vetva E 107,00           

SO 02 

Chodník A1       133,00     
Chodník A2       26,00     
Chodník C1       134,00     
Chodník C2       75,00     

SO 03 Verejné osvetlenie            937,00 

Zabezpečenie technickej vybavenosti v osídl. s MRK m2 m2 m2 m2 m2 m 

SO 01  komunikácia rekonštrukcia 1 186,00           
SO 02  chodník nový       260,00     
SO 03 Verejné osvetlenie           225,00 

  spolu 4 243,00 352,00 0,00 628,00 0,00 1 162,00 
 

 

 

 

 

 

 



Celkové oprávnené výdavky  projektu: 
 

 Stavba:  

Dobudovanie základnej techn. infr.  

SO 01  264 904,53 bez DPH 

SO 02  26 776,29 bez DPH 

SO 03  48 850,02 bez DPH 

Zabezpečenie technickej vybavenosti s osídl. s MRK  

SO 01  100 042,77 bez DPH 

SO 02  13 530,42 bez DPH 

SO 03 18 940,36 bez DPH 

 473 044,39 bez DPH 

 567 653,27 s DPH 

 
Predmetom rozpočtovej položky sú stavebné práce realizované za účelom dobudovania technickej 
infraštruktúry v časti mesta Levočské Lúky.Rozpočtová položka 1. PD Zabezpečenie technickej 
vybavenosti zahŕňa rekonštrukciu komunikácie, výstavbu chodníka a verejného osvetlenia. 
Rozpočtová položka 2.PD Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry zahŕňa rekonštrukciu, 
výstavbu a výmenu povrchov jestvujúcich komunikácií - vetva A, B,C,D,E, dobudovanie nových 
komunikácií - chodníkov a verejného osvetlenia. 
Všetky uvedené činnosti sú nevyhnutné pre naplnenie cieľov projektu. 
 
Stavebný dozor max. vo výške 13 623 eur. Výdavok je realizovaný pre potreby zabezpečenia 
stavebného dozoru k realizovaným stavebným prácam dobudovania základnej technickej 
infraštruktúry v časti mesta Levoča - Levočské Lúky. 
 
Prípravná a projektová dokumentácia max. vo výške 15 850 eur. Výdavok je realizovaný pre 
potreby zabezpečenia projektovej dokumentácie nevyhnutnej pre stavebné a iné povoľovacie konania 
a samotnej stavebnej dokumentácie pre realizáciu stavebných prác dobudovania základnej technickej 
infraštruktúry v časti mesta Levoča - Levočské Lúky. 
 
Externý manažment max. vo výške 11 600 eur. 
 

 

Štruktúra financovania projektu : 
-   výška celkových rozpočtových nákladov na projekt:    608 726,27 eur  
-  výška požadovaných finančných prostriedkov od EF:   578 289,95  eur 
- výška nákladov na spolufinancovanie projektu:               30 436,32 eur  
 
Vypracovala: Mgr. Anna Babicová, ved.odd. CRaRM 
V Levoči, dňa 12.09.2019 
 
 
 
 
 
 


