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Návrh predkladateľa na uznesenie:     
1) Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje predloženie projektu  „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej 

stanice v Levoči“ v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód výzvy IROP-
CLLD-X653-512-001. 

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia 
autobusovej stanice v Levoči“ vo výške 5 000,00 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu  
v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-512-001.  

3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných 
prác na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“ v rámci výzvy vyhlásenej  
Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-512-001. 

Termín:   ihneď 
Termín:   ihneď 
Termín:   ihneď 

     
Zodpovedný:   Mgr. Nikolaj Kučka 

Mgr. Ľuboš Kamenický 
Ing. Lenka Petrašová 

                                                        Mgr. Anna Babicová 
  

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  
 

Stanovisko MR:     
1) Mestská rada  odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie projektu  „Rekonštrukcia 

a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“ v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením MAS 
LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-512-001. 

2) Mestská rada  odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia 
a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“ vo výške 5 000,00 EUR z celkových oprávnených 
výdavkov projektu  v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód výzvy IROP-
CLLD-X653-512-001.  

3) Mestská rada  odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na 
výber zhotoviteľa stavebných prác na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v 
Levoči“ v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-
512-001. 

 

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

V Levoči dňa:   17.06.2020   



 

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 výstavba, modernizácia, rekonštrukcia 
zastávok, staníc, na linkách prepájajúcich obec s mestom.   

Predmetom projektu: 

Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu autobusovej stanice – čakárne vrátane 
súvisiacej technickej infraštruktúry, t.j. pripojenie na inžinierske siete a pešiu komunikáciu. 
Na základe toho je stavba rozdelená do piatich stavebných objektov: 

1. SO 01 – rekonštrukcia a modernizácia objektu čakárne 
- v objekte je uvažovaná úprava vnútornej dispozície objektu – sociálne zariadenia, doplnenie 
WC pre imobilných, výmena okien a okenných mreží, vstupných dverí a všetkých 
interiérových dverí, výmena a doplnenie elektroinštalácie vrátane svietidiel a nových 
slaboprúdových rozvodov, nové elektrické kúrenie, výmena a doplnenie zariaďovacích 
predmetov (umývadlo, WC, pisoáre), výmena a doplnenie vnútornej kanalizácie a vodovodu, 
nove vnútorne obklady a dlažby, nové vnútorne omietky a maľby, výmena strešnej krytiny 
a doplnenie okapového žľabu a zvodu, bleskozvod, sanácia exteriérovej omietky 
s penetráciou a novým farebným náterom a nový soklový obklad. 
2. SO 02 – vodovodná prípojka 
- vybudovanie novej vodovodnej prípojky z dôvodu nevyhovujúceho stavu pôvodnej prípojky  
- zastaralé potrubie, úniky vody, dlhá trasa. 
3. SO 03 – kanalizačná prípojka  
- zaústenie dažďového zvodu do kanalizácie s napojením aj novej vnútornej kanalizácie. 
4. SO 04 – NN prípojka 
- vybudovanie novej NN prípojky z dôvodu, že jestvujúca je v nevyhovujúcom stave podľa 
platnej legislatívy. 
5. SO 05 – spevnené plochy 
- rekonštrukcia a úprava jestvujúcich chodníkov okolo objektu čakárne a terénne úpravy 
vrátane zatrávnenia. 
 

Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 31.07.2020.  
 
V zmysle výzvy a prílohy č. 3.3: Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť 

žiadateľa, žiadateľ, ktorým je obec, predkladá v rámci tejto prílohy uznesenie zastupiteľstva 
o tom, že schvaľuje predloženie ŽoNFP na RO a výšku maximálneho celkového 



spolufinancovania zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov vyjadrené číselnou 
hodnotou.  

 
 
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. 

 
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. 

 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt 

„Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“ a návrh na uznesenie 
vstupu do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác na projekt 
„Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“  s predpokladanou 
hodnotou zákazky max. 80 000 Eur bez DPH /100 000 EUR s DPH/. 

 
 
Štruktúra financovania projektu: 

- celkové náklady na projekt:   100 000,00 EUR 
- požadovaná dotácia - NFP:      95 000,00 EUR 
- výška spolufinancovanie:          5 000,00 EUR . 
 
 
V Levoči, dňa  17.06.2020 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová, Ľubomír Labuda, Mgr. Zuzana Beregházyová, Ing. Lenka 
Petrášová, Ing. Barbora Javorská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prílohy: 

- Vizualizácia autobusovej čakárne 
- Pôdorys starého a nového stavu čakárne autobusovej stanice  


