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

 

Predmet rokovania: Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči 
 
Pre:   Mestské zastupiteľstvo –24.09.2020 
 

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

Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
Ing. Lenka Petrášová, odd.IČ, ÚP a ŽP, SÚ  
Mgr. Zuzana Beregházyová, referent odd.CRaRM 

 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie projektu  „Parkovacie plochy na sídlisku Západ v 

Levoči“ v rámci výzvy č. 04/OÚ LE/2020 na predkladanie projektov financovaných alebo 
spolufinancovaných z regionálneho príspevku vyhlásenej  Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky – Okresným úradom v Levoči podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného 
plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej 
rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Parkovacie plochy na sídlisku 
Západ v Levoči“ vo výške 100 000EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.  

3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu  projektu „Parkovacie plochy na sídlisku Západ 
v Levoči. 

 

Termín:   24.09.2020 
 

 
Zodpovedný:   Mgr. Ľuboš Kamenický 

Ing. Lenka Petrášová 
                                                    Mgr. Anna Babicová 
                                        Mgr. Nikolaj Kučka 

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  
 

Stanovisko MR:    MR schvaľuje  návrh predkladateľa 
 

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

V Levoči dňa:   18.09.2020  

 
 



Dôvodová správa 

  
            Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky – Okresný úrad v Levoči  vyhlásilo výzvu č. 04/OÚ 
LE/2020  na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho 
príspevku podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej 
rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Výzva je vyhlásená pre rok 
2021. 
 

Sídlisko Západ v Levoči bolo postavené v druhej polovici 20 stor., v ktorej stupeň 
automobilizácie rástol veľmi pozvoľne a takmer všetku potrebu parkovacích miest v uvažovanej 
lokalite pokrývali vybudované hromadné garáže a v minimálnej miere betónové parkovacie plochy pri 
bytových domoch.Vzhľadom k narastajúcemu stupňu automobilizácie sú jestvujúce parkovacie plochy 
na sídlisku Západ nepostačujúce. Na odstránenie tohto nepriaznivého stavu bolo nevyhnutné začať 
s prestavbou a výstavbou odstavných parkovacích plôch. Mesto Levoča od roku 2011 zrealizovalo 
výstavbu 57 parkovacích miest na sídlisku. 
Napriek tomu sa v súčasnosti na parkovanie osobných automobilov na sídlisku využívajú prevažne 
pridružené parkovacie pruhy a pásy (bez zjavnej organizácie parkovania dopravnými značkami) 
pozdĺž komunikácií a samostatné odstavné a parkovacie plochy.  
Voľné parkovacie plochy sa rýchlo zaplnili a v súčasnosti osobné automobily parkujú pravidelne na 
chodníkoch, na zeleni a tiež priamo na obslužných komunikáciách a na komunikáciach aj 
v neprehľadných úsekoch, čo nepriaznivo vplýva na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

Predmetom projektu:je výstavba 47 parkovacích miest na Ulici Jána Francisciho sídlisku Západ 
v Levoči z toho 5 parkovacích miest bude vyhradené pre ŤZP osoby.  Je to druhá etapa,časť 2.1,2.2. 
a 2.3  (Príloha - Prehľadná situácia). 
 
Cieľom projektu: Zvýšenie vybavenosti mesta a regiónu vybudovaním občianskej a technickej 
infraštruktúry za účelom skvalitnenia a dostupnosti k službám.  Vylepšenie situácie statickej dopravy 
na sídlisku Západ v Levoči. Vytvorenie podmienok pre zvýšenie kvality života obyvateľov mesta. 
 
Predpokladaný a navrhovaný časový harmonogram realizácie projektu – stavebná časť : jún 2021- 
december 2021. 
 
Popis realizácie hlavných aktivít projektu: 
Búracie práce zahŕňajú tieto práce: vybúranie existujúceho cestného obrubníka vrátane betónového 
lôžka, zarezanie obrusnej vrstvy existujúcej vozovky z asfaltobetónu, vybúranie obrusnej vrstvy 
existujúcej vozovky z asfaltobetónu, vybúranie existujúceho chodníkového obrubníka vrátane betón. 
lôžka, zarezanie obrusnej vrstvy existujúceho chodníka z liateho asfaltu, vybúranie obrusnej vrstvy 
exist. chodníka z liateho asfaltu, odstránenie podkladných vrstiev chodníka z betónu a štrku.    
Zemné práce: zobratie ornice hr. 200 mm, výkopy v zemine predpokladanej tr. rozpojiteľnosti II až III 
násypy , svahovanie vo výkope , svahovanie v násype, humusovanie 
Zriadenie konštrukčných vrstiev parkovacích plôch a preloženého chodníka: Dlažba, štrkopiesok 
a dve vrstvy štrkodrviny. 
Ostatné práce:Realizácia terénnych schodov medzi existujúcim a preloženým chodníkom,zriadenie 
záchytného rigolu na odvedenie zrážkových vôd zo svahu nad chodníkom, preložka existujúcich 
dopravných značiek, realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia. 
 
  Termín predkladania žiadosti na predkladanie projektov z regionálneho príspevku  bol 
určený na 11.09.2020. 
 



Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt „ Parkovacie plochy na 
sídlisku Západ v Levoči“. 
Štruktúra financovania projektu: 
- celkové oprávnené výdavky y na projekt:      250 000EUR 
- z toho požadovaný regionálny príspevok:       150 000 EUR 
-  z toho vlastné zdroje  (rok 2021):         100 000  EUR 
 
 Levoči, dňa  18.09.2020 
 
Spracovali: Mgr. Anna Babicová, Ing. Lenka Petrášová, Mgr. Zuzana Beregházyová 
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