
Dôvodová správa: 

Prestavba Námestia Majstra Pavla, II. etapa – časť C 

Uznesením č. 37 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 

26.11.2020 bol schválený vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných 

prác na zákazku „Prestavba Námestia Majstra Pavla, II. etapa – časť C“ z dôvodu, že v rozpočte mesta 

neboli schválené finančné prostriedky v plnej výške. Rozpočtované náklady stavby predstavujú sumu 

1 217 697,07 Eur. 

Predpokladaný termín ukončenia verejného obstarávania je v mesiaci marec 2021. 

Predpokladaný termín začatia stavebných prác je stanovený do 10 kalendárnych dní od účinnosti 

zmluvy o dielo. Vzhľadom k tomu, že nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční 

22.04.2021 je potrebné schváliť finančné prostriedky na dofinancovanie zákazky vo výške 340 000 

Eur. 

Mesto Levoča získalo finančné prostriedky z MF SR na financovanie záchrany a obnovy 

kultúrnych pamiatok na rok 2021 v celkovej výške 1 100 000 Eur. Prestavba Námestia Majstra Pavla, 

II. etapa, časť C bude dofinancovaná z predmetnej dotácie. 

Zároveň je potrebné schváliť finančné prostriedky na výkon činnosti stavebného dozoru 

a autorského dozoru. Predpokladaný náklad na výkon činnosti stavebného dozoru a autorského dozoru 

je stanovený na základe predchádzajúcich etáp rekonštrukcie námestia. 

 

Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 

s marginalizovanými rómskymi komunitami 

Mesto Levoča získalo nenávratný  finančný príspevok (NFP) systémom refundácie od 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstva vnútra SR na projekt 

„Levoča – Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými 

rómskymi komunitami“, v ktorom je riešená rekonštrukcia komunikácií, vybudovanie chodníkov 

a verejného osvetlenia v mestskej časti Levočské Lúky. V rozpočte mesta sú schválené finančné 

prostriedky na stavebné práce. 

 Oprávneným výdavkom sú finančné prostriedky na výkon činnosti stavebného dozoru, ktoré 

sú schválené vo výške 13 516,36 EUR v zmysle zmluvy o NFP. Mestu Levoča bude poskytnutý NFP 

maximálne do výšky 95% z oprávnených výdavkov na výkon činnosti stavebného dozoru, čo 

predstavuje sumu 12 840,54 EUR. Predpokladaný náklad na výkon činnosti stavebného dozoru 

predstavuje sumu 13 630 EUR. 

 

 

Oddelenie investičnej činnosti 

 


