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

 

Predmet rokovania:  Projekt – Rekonštrukcia nájomných bytov Levočské Lúky – 
výmena obloženia strešných pohľadov a schodísk 

 

Pre:    Mestské zastupiteľstvo – 30.01.2020 
  

 

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

Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
   Vladimír Schwarzbacher, odd.MM 
   Mgr. Zuzana Beregházyová, odd. CRaRM 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje   
 predloženie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne 

nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020  na Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity, 

 výzva: Dotačná schéma 2020, 
 názov projektu: Rekonštrukcia nájomných bytov, Levočské Lúky – výmena obloženia 

strešných podhľadov a schodísk. 
 

2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje   zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t. j. 
minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov. 

 
3. Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje    zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, 

ktoré nepredvídanie  vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie 
jeho cieľa. 

 

Termín:   01.02.2020 
 
Zodpovedný:   Mgr. Ľuboš Kamenický 

Ing. Alžbeta Pitoráková 
                                                    Mgr. Anna Babicová 
                                        Mgr. Nikolaj Kučka 
    Mgr. Martin Drahomirecký 

Stanovisko komisie MZ:  bez prekovania v komisii MZ  
 

Stanovisko MR:    bez prerokovania v MR 
 

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

V Levoči dňa:   29.01.2020   



Dôvodová správa 
  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 18.12.2019 výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020. 
 

 Aktivity podporované v rámci výzvy: zabezpečenie technickej vybavenosti 
v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, oprava a rekonštrukcia bytov 
a sociálneho bývania, projektová dokumentácia k bytom nižšieho štandardu, vnútorné 
dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu. 
 

Bytové domy s.č. 3266, 3267, 3268 a 3269 boli odovzdané do užívania v rokoch 2007 
– 2008. V rámci stavby boli zhotovené podhľady ríms, balkónov a schodísk  z plastového 
obkladu. Poveternostné vplyvy (najmä UV žiarenie)spôsobili degradáciu materiálov 
v dôsledku čoho obklad podhľadov odpadáva. Chýbajúci obklad môže spôsobiť, že pri 
silnejšom vetre môže byť uvoľnená a odfúknutá strešná krytina z plechových dielov, čo môže 
mať negatívny dopad najmä na užívateľnosť bytov. Pôvodné plastové obklady budú 
nahradené obkladmi z cementových dosiek CETRIS. 

 
Predmetom projektu: výmena obloženia strešných pohľadov a schodísk v bytových domoch 
Levočské Lúky. 
  
 Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený 01.02.2020. 
 
 Maximálna výška dotácie: 20 000,00 eur. 
 

Povinnou prílohou k žiadosti a naplnenia administratívnych a formálnych náležitostí 
žiadosti v zmysle výzvy je  výpis uznesenia mestského zastupiteľstva  ako doklad 
o predložení žiadosti, doklad o zabezpečení spolufinancovania  vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, doklad o zabezpečení financovania neoprávnených 
výdavkov, ktoré nepredvídanie  vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na 
dosiahnutie jeho cieľa. 

Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt 
„Rekonštrukcia nájomných bytov Levočské Lúky – výmena obloženia strešných pohľadov 
a schodísk. 
 
Štruktúra financovania projektu: 

- celkové náklady na projekt:                21 859,78EUR 
- požadovaná dotácia z MV SR:            20 000,00EUR 
- spolufinancovanie – rozpočet mesta     1 859,78EUR 
 
V Levoči, dňa  29.01.2020 
 
Spracovali: Mgr. Anna Babicová, Vladimír Schwarzbacher, Mgr. Zuzana Beregházyová 



 


