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

 
 
 
Predmet rokovania: Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči 

a súvisiacej technickej infraštruktúry 
    

       
 
Pre:    Mestské zastupiteľstvo dňa 30. 01. 2020 
 
Predkladá:   Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca IČ,ÚPaŽP, SÚ 
 
Spracovateľ:   Ing. Zuzana Čurillová, referent oddelenia IČ,ÚPaŽP,SÚ 
    Vladimír Schwarzbacher, oddelenie majetkové 
                                                                                              
 
Návrh predkladateľa na uznesenie:     

 
I. Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje: 

 
a) Účel 

 
- Investičný zámer obstaranie 48 nájomných bytov výstavbou dvoch nájomných bytových 

domov v Levoči na parcele  č. KN C 3056/16 v k ú. Levoča, ktoré budú zhotovené 
v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch. Radoslavom Ivanom 
ARCHSTUDIO architektonický ateliér, Hraničná 4716, Poprad a schválenou stavebným 
úradom Kurimany, Kurimany č. 56, 054 01 Levoča pod číslom SOÚ 802/2019 – rozh. dňa 
16. 12. 2019. 
 

- Investičný zámer obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti v zložení: 
SO 02 Rozšírenie NN distribučnej sústavy 
SO 03 Odberné elektrické zariadenie 
SO 04 Preložka VN kábla 
SO 05 Telefónna prípojka Slovak Telekom 
SO 06 Verejné osvetlenie 
SO 07 Rozšírenie STL distribučnej siete, STL pripojovacie plynovody 
SO 08 Vodovodná prípojka 
SO 09 Kanalizačná prípojka splašková 
SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová 
SO 11 Preložka existujúcej splaškovej kanalizácie 
SO 12  Sadové úpravy 
SO 13  Spevnené plochy a terénne úpravy 
 SO 13.1  Príjazdová komunikácia 
 SO 13.2  Parkovacie státia 
 SO 13.3  Dláždené chodníky,  
 

ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou  vypracovanou                                       
Ing. arch. Radoslavom Ivanom ARCHSTUDIO architektonický ateliér, Hraničná 4716, 
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Poprad a schválenou stavebným úradom Kurimany, Kurimany č. 56, 054 01 Levoča pod 
číslom SOÚ 802/2019 – rozh. dňa 16. 12. 2019, špeciálnym stavebným úradom Mesta 
Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča pod číslom ŠSÚ 0312/2019/Kor dňa 
16. 12. 2019, Okresným úradom Levoča, odborom starostlivosti o životné prostredie, 
Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča pod číslom OU-LE-OSZP-2019/001213-007 
dňa 18. 12. 2019.  

 
- Účel  obstaranie dvoch nájomných bytových domov a súvisiacej technickej vybavenosti 

na základe zmluvy o dielo na stavbu „Výstavba dvoch nájomných bytových domov 
v Levoči“, za cenu vo výške: 

SO 01 Bytové domy 
 SO 01.1  Bytový dom........................................................  1 391 051,41 eur  
        (vrátane projektovej 
dokumentácie) 
 SO 01.2  Bytový dom........................................................  1 392 133,81eur
        (vrátane projektovej 
dokumentácie) 
SO 02 Rozšírenie NN distribučnej sústavy...................................          14 626,30 eur 
SO 03 Odberné elektrické zariadenie............................................                 13 367,36 eur 
SO 04 Preložka VN kábla..............................................................           44 505,36 eur 
SO 05 Telefónna prípojka Slovak Telekom....................................             6 267,94 eur 
SO 06 Verejné osvetlenie...............................................................           11 430,67 eur 
SO 07 Rozšírenie STL distribučnej siete, STL pripojovacie plynovody     10 073,25 eur      
SO 08 Vodovodná prípojka............................................................                  36 331,10 eur 
SO 09 Kanalizačná prípojka splašková..........................................                  10 111,55 eur 
SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová............................................                  22 974,17 eur 
SO 11 Preložka existujúcej splaškovej kanalizácie........................                  23 544,60 eur 
SO 12  Sadové úpravy....................................................................                    3 592,58 eur 
SO 13  Spevnené plochy a terénne úpravy.....................................                235 003,83 eur 
 SO 13.1  Príjazdová komunikácia......................................                  89 285,00 eur 
 SO 13.2  Parkovacie státia..................................................                  94 061,90 eur 
 SO 13.3  Dláždené chodníky..............................................                  51 656,93 eur 

 
b) Zmluva 

Uzatvorenie zmluvy o dielo na stavbu „Výstavba dvoch nájomných bytových domov 
v Levoči“ so zhotoviteľom ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3,         
058 01 Poprad, IČO 36168335, predmetom ktorej je výstavba dvoch nájomných bytových 
domov a súvisiacej technickej vybavenosti v zložení: 

SO 01 Bytové domy 
 SO 01.1  Bytový dom 
 SO 01.2  Bytový dom 
SO 02 Rozšírenie NN distribučnej sústavy 
SO 03 Odberné elektrické zariadenie 
SO 04 Preložka VN kábla 
SO 05 Telefónna prípojka Slovak Telekom 
SO 06 Verejné osvetlenie 
SO 07 Rozšírenie STL distribučnej siete, STL pripojovacie plynovody 
SO 08 Vodovodná prípojka 
SO 09 Kanalizačná prípojka splašková 
SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová 
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SO 11 Preložka existujúcej splaškovej kanalizácie 
SO 12  Sadové úpravy 
SO 13  Spevnené plochy a terénne úpravy 
 SO 13.1  Príjazdová komunikácia 
 SO 13.2  Parkovacie státia 
 SO 13.3  Dláždené chodníky 
 
c) Financovanie 

- Spôsob financovania obstarania 48 nájomných bytov v SO 01.1 a SO 01.2 stavby 
„Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči“: 
1) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. vo výške 

70% oprávnených nákladov na výstavbu bytových domov vo výške 1 948 220,00 eur. 
2) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 

443/2010 Z. z. vo výške 30% oprávnených nákladov 834 950,00 eur. 
3) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške 15,22 eur. 

 
- Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti: 

 
SO 02 Rozšírenie NN distribučnej sústavy 
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške.......................................... 14 626,30 eur 

 
SO 03 Odberné elektrické zariadenie 
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške.......................................... 13 367,36 eur 
 
SO 04 Preložka VN kábla 
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške.......................................... 44 505,36 eur 
 
SO 05 Telefónna prípojka Slovak Telekom 
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................   6 267,94 eur 
 
SO 06 Verejné osvetlenie 
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške.......................................... 11 430,67 eur 
 
SO 07 Rozšírenie STL distribučnej siete, STL pripojovacie plynovody 
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške.......................................... 10 073,25 eur 
 
SO 08 Vodovodná prípojka 
1) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky              

č. 181/2019 Z. z. vo výške............................................................. 12 780,00 eur 
2) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................        11,10 eur  
3) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške........................ 23 540,00 eur  
 
SO 09 Kanalizačná prípojka splašková, SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová 
1) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) vyhlášky              

č. 181/2019 Z. z. vo výške............................................................. 13 070,00 eur 
2) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške.........................................         5,72 eur 
3) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške........................ 20 010,00 eur 
 
SO 11 Preložka existujúcej splaškovej kanalizácie 
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške.......................................... 23 544,60 eur 



4 

 

 
 
SO 12  Sadové úpravy 
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................   3 592,58 eur 
 
SO 13  Spevnené plochy a terénne úpravy 
 SO 13.1  Príjazdová komunikácia 
1) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle § 3 ods. 1 písm. c) vyhlášky              

č. 181/2019 Z. z. vo výške.............................................................. 41 760,00 eur 
2) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške..........................................   5 765,00 eur 
3) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške........................ 41 760,00 eur 
 SO 13.2  Parkovacie státia 
1) Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle § 3 ods. 1 písm. d) vyhlášky             

č. 181/2019 Z. z. vo výške............................................................. 18 720,00 eur 
2) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške......................................... 56 621,90 eur 
3) Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške....................... 18 720,00 eur  
 SO 13.3  Dláždené chodníky 
1) Vlastné zdroje Mesta Levoča vo výške......................................... 51 656,93 eur 

 
Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie dvoch nájomných bytových 
domov vo výške 15,22 eur z rozpočtu Mesta Levoča na dofinancovanie výstavby 
bytových domov. 
 
Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej 
vybavenosti vo výške 241 468,70 eur (komerčný úver) a vo výške 104 030,0 eur (úver zo 
štátneho fondu rozvoja bývania). 
 
d) Záväzky 
 
- Záväzok Mesta Levoča dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv 

ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní v znení neskorších predpisov. 

- Záväzok Mesta Levoča dodržiavať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti 
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, najmenej po dobu 30 rokov. 

- Záväzok Mesta Levoča zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov 
obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky. 

- Záväzok Mesta Levoča zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov v prospech 
Štátneho fondu rozvoja bývania. 

- Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 
predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

- Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 
150/2013 Z. z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. 

- Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti na realizáciu 
stavebného objektu SO 08 Vodovodná prípojka, SO 09 Kanalizačná prípojka splašková,   
SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová, SO 13.1 Príjazdová komunikácia a  SO 13.2 
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Parkovacie státia, podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. 

- Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti  na 
realizáciu stavebného objektu SO 08 Vodovodná prípojka, SO 09 Kanalizačná prípojka 
splašková,   SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová, SO 13.1 Príjazdová komunikácia a SO 
13.2 Parkovacie státia, podľa zákona č. 150/2013 Z. z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
v znení neskorších predpisov. 

- Zabezpečenie úveru bankovou zárukou vo výške 1,3 násobku požadovaného úveru. 
- Vyčlenenie troch splátok úveru v rozpočte Mesta Levoča v roku 2020 a zapracovanie 

splátok úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu Mesta Levoča počas trvania 
zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania. 
 
 

II. Mestské zastupiteľstvo v Levoči súhlasí: 
 
 s podmienkami na poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle 
zákona č. 150/2013 Z. z. a s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom 
č. 443/2010 Z. z., platnými v čase podania žiadostí. 
 
 

III. Mestské zastupiteľstvo v Levoči poveruje: 
 
primátora Mesta Levoča, aby uskutočnil všetky kroky, opatrenia a úkony potrebné 

k obstaraniu majetku uvedeného vyššie a k získaniu finančných podpôr zo ŠFRB 
a Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie tohto majetku, ako aj k zriadeniu 
potrebných vecných bremien, k uzatvoreniu dodatkov k zmluvám a k dojednaniu ich 
obsahu a pod., vrátane zmeny, doplnenia, bližšej špecifikácie a opráv prípadných chýb vo 
vyššie uvedených výrokoch, a všetky tieto kroky, opatrenia a úkony schvaľuje. 
 

 
 

Termín:   31. 01. 2020 

Zodpovedný:   Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca IČ, ÚPaŽP,SÚ 
 

Stanovisko komisie:  neprerokované v komisii  

 
Stanovisko MR: neprerokované v MR 
 
 
Na vedomie:  primátor mesta 
  zástupca primátora 
    prednosta MsÚ  
                    hlavný kontrolór 
                                               právnik mesta 
     
 
 
V Levoči dňa:  24. 01. 2020 
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Dôvodová správa 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu v Levoči predkladáme materiál a návrh uznesenia k stavbe: 

„Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči“ bežného štandardu a súvisiacej 
technickej infraštruktúry pre napojenie bytových domov na inžinierske siete a verejnú miestnu 
komunikáciu, vrátane výstavby odstavných parkovacích plôch. 

Pre podanie žiadostí na získanie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle 
zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a nenávratnej dotácie z 
Ministerstva dopravy a výstavby SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní, je potrebné ako povinnú prílohu k žiadostiam o dotáciu a o 
úver priložiť uznesenie mestského zastupiteľstva. 

Predkladaný návrh uznesenia MsZ obsahuje údaje a náležitosti podľa odporúčania 
vypracovaného poskytovateľom dotácie. V predkladanom návrhu uznesenia sú zapracované 
aktuálne podmienky a požiadavky vyplývajúce z vyššie uvedených právnych predpisov pre 
oblasť poskytovania úveru a dotácií na obstaranie nájomných bytov bežného štandardu 
vo dvoch bytových domoch formou výstavby bytov v bytových domoch a súvisiacej 
technickej infraštruktúry. 

Požadovaná výška úveru zo ŠFRB a nenávratnej dotácie z Ministerstva dopravy a 
výstavby SR je v pomere: úver 70 % a dotácia 30 %; priemerná podlahová plocha bytov v 
bytovom dome je 58,45 m2; bytové domy budú obsahovať 8 jednoizbových bytov a 40 
dvojizbových bytov. 

Vlastné prostriedky mesta na financovanie výstavby dvoch bytových domov budú použité 
na financovanie technickej vybavenosti a pre vykrytie rozdielu z dôvodu zaokrúhľovania 
sumy poskytnutého úveru a dotácie, ktoré sa zaokrúhľujú na celé desiatky eur nadol. 

Dotácia z ministerstva na výstavbu technickej infraštruktúry sa požaduje pre realizáciu 
stavebných objektov SO 08 Vodovodná prípojka, SO 09 Kanalizačná prípojka splašková,           
SO 10 Kanalizačná prípojka dažďová, SO 13.1 Príjazdová komunikácia a SO 13.2 Parkovacie 
státia a požadovaná výška dotácie na technickú infraštruktúru je v zmysle vyhlášky                        
č. 181/2019 Z. z.. 

Výstavba ďalších stavebných objektov infraštruktúry pre napojenie dvoch bytových 
domov  bude financovaná iba z vlastných prostriedkov, nakoľko na tieto ďalšie stavebné 
objekty technickej infraštruktúry sa dotácie neposkytujú. 

Návrh uznesenia obsahuje popis obstarávaného majetku, výšku a spôsob financovania, 
záväzok mesta vyčleňovať v rozpočte finančné prostriedky na splátky úveru, dodržanie 
nájomného charakteru bytov po dobu najmenej 30 rokov, zabezpečenie splácania úveru 
formou záložného práva k bytovému domu v prospech ŠFRB a ministerstva, zabezpečenie 
požadovaného úveru bankovou zárukou vo výške minimálne 1,3 násobku požadovaného 
úveru a ďalšie vyžadované údaje a informácie pre získanie úveru a dotácií na výstavbu 
predmetného bytového domu a súvisiacej infraštruktúry. 
 
 
 
 
V Levoči dňa:    24. 01. 2020 
    
                                                                                                     

                       
         Ing. Alžbeta Pitoráková 
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                                                                    vedúca IČ, ÚPaŽP,SÚ 


