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

 
 

Predmet rokovania: Návrh na schválenie vstupu do procesu verejného obstarávania 

 na výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbu „Zvyšovanie  

bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča“ 

 
Pre: Mestská rada – 16.06.2020 

 Mestské zastupiteľstvo –25.06.2020 

 
Predkladá:  Ing. Lenka Petrášová, odd.IČ,ÚP,ŽP a SÚ, poverená zastupovaním 

 

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

 Ing. Lenka Petrášová, odd.IČ,ÚP,ŽP a SÚ, poverená zastupovaním 

 Ing. Barbora Javorská, referent verejného obstarávania 

 

Návrh predkladateľa na uznesenie:     

 

Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť vstup do procesu verejného 

obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbu „Zvyšovanie bezpečnosti 

a dostupnosti sídiel v meste Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením MAS 

LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-512-001. 

 

Termín: ihneď 
 

Termín: ihneď 

 

Zodpovedný: Mgr. Nikolaj Kučka 

 Mgr. Ľuboš Kamenický 

 Ing. Lenka Petrášová 

 Mgr. Anna Babicová 

 Ing. Barbora Javorská 

 

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  

 
Stanovisko MR:   MR schvaľuje  návrh predkladateľa 

 
Na vedomie: primátor mesta 

 zástupca primátora mesta   

 hlavný kontrolór 

 právnik mesta 

 
V Levoči dňa: 11.06.2020   



Dôvodová správa 
 

 

 Občianske združenie MAS LEV, o.z. vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadosti 

o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-X653-512-001 pre Integrovaný regionálny 

operačný program, Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, Investičná priorita: 

5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou, Špecifický 

cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, Aktivita: B2 Zvyšovanie 

bezpečnosti a dostupnosti sídiel. 

 

 Medzi oprávnené aktivity vyhlásenej výzvy je budovanie prvkov a podpora opatrení 

na zvyšovania bezpečnosti dopravy v mestách v rámci ktorých je možnosť realizovať:  

- budovanie, rekonštrukciu alebo modernizáciu prvkov na ochranu zraniteľných účastníkov 

dopravy – cyklisti, chodci, 

- budovanie, rekonštrukciu alebo modernizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia 

vrátane svetelnej signalizácie, 

- budovanie, rekonštrukciu alebo modernizáciu verejného osvetlenia v priamej nadväznosti na 

bezpečnosť dopravy a jej účastníkov, 

- budovanie alebo rekonštrukciu chodníkov 

- odstraňovanie bariér. 

 

Predmetom projektu: 

Mesto Levoča v rámci predkladaného projektu bude realizovať  úpravu a osvetlenie 

vybraných priechodov pre chodcov v Levoči v lokalitách a stavebných objektoch: 

SO 01 – Priechod, Ul. Francisciho – V. Greshika 

SO 02 – Priechod, Ul. Francisciho, pri BD Ľalia 

SO 03 – Priechod, Ul. Železničný riadok 

SO 04 – Priechod, M. Hlaváčka – Sídl. Rozvoj. 

 

Predmetom realizácie projektu bude vybudovanie nových priechodov pre chodcov, úprava 

existujúcich nástupných plôch a vyznačenie priechodov pre chodcov zvislým a vodorovným 

dopravným značením. Upravené chodníky budú napojené na jestvujúce chodníky 

bezbariérovo. Chodníky budú na okraji miestnej komunikácie napojené prostredníctvom 

betónových obrubníkov a v mieste vstupu na priechody sa obrubníky znížia (bezbariérová 

úprava). Chodníky budú vybavené prvkami pre nevidiacich a slabozrakých – signálny 

a varovný pás. Priechody budú osvetlené asymetrickým osvetlením. 

 

Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 31.07.2020.  

 

V zmysle Výzvy a prílohy č. 2.5 Podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov – 

bod. 14 Vyhlásené VO na hlavnú aktivitu projektu je žiadateľ povinný najneskôr ku dňu 



predloženia ŽoPr vyhlásiť verejné obstarávania súvisiace s predmetom projektu a predložiť 

súvisiacu dokumentáciu dokladujúcu  začatie predmetného verejného obstarávania. 

 

Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie vstupu do procesu 

verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbu „Zvyšovanie 

bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča“ s predpokladanou hodnotou zákazky 

max. 80 000 Eur bez DPH /100 000 EUR s DPH/. 

 

V zmysle internej smernice mesta Levoča č. 09/2018 o postupe zadávania 

podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska a o postupe zadávania zákaziek s 

nízkou hodnotou, základnou podmienkou pre všetky zainteresované osoby verejného 

obstarávateľa je dodržiavanie schváleného rozpočtu a zákona o rozpočtových pravidlách pri 

zadávaní zákaziek. Nakoľko v rozpočte mesta nie sú schválené finančné prostriedky 

predkladáme návrh na schválenie vstupu do procesu verejného obstarávania. 

 

Štruktúra financovania projektu: 

- celkové náklady na projekt:   max. 100 000,00 EUR 

- požadovaná dotácia - NFP:    95 000,00 EUR 

- výška spolufinancovanie:      5 000,00EUR . 

 

 

V Levoči, dňa  11.06.2020 

 

Spracovala: Mgr. Anna Babicová, Ing. Lenka Petrášová, Ing. Barbora Javorská 


