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Predmet rokovania: Projekt: Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného 

ihriska, Levoča 
 
Pre:   Mestská rada – 16.02.2021 

Mestské zastupiteľstvo –25.02.2021 
 

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

Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
                                       Mgr. Zuzana Beregházyová, referent odd.CRaRM 

Ing. Lenka Petrašová, odd. IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
Ing. Dávid Labuda, odd. IČ,ÚPaŽP,SÚ 
Ing. Barbora Javorská, referent verejného obstarávania 

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

multifunkčného ihriska, Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej  Fondom na podporu športu – Výzva 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry, číslo:2020/001“. 

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu   vo výške 36 862,59  EUR z 
celkových výdavkov projektu „Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, 
Levoča“  v rámci výzvy vyhlásenej  Fondom na podporu športu – Výzva na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry, číslo:2020/001“ 

3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
stavebných prác na projekt „Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, 
Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej  Fondom na podporu športu – Výzva na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry, číslo:2020/001“ 

Termín:   26.02.2021 
 
Zodpovedný:   Mgr. Nikolaj Kučka 

Mgr. Ľuboš Kamenický 
Mgr. Anna Babicová 
Ing. Lenka Petrášová 

                                                     

Stanovisko komisie MZ:   

Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy 
odporúča schváliť MZ vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 
na projekt „Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča“ 

 
Stanovisko MR:               MR schvaľuje  návrh predkladateľa 
 

Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    prednosta MsÚ 
    hlavný kontrolór mesta 
V Levoči dňa:   18.02.2021   



 

Dôvodová správa 
 

 
 Fond na podporu športu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry, číslo 2020/001  na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, 
rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry a to za účelom utvárania priaznivých 
a dlhodobo udržateľných podmienok pre športovú reprezentáciu SR, ale aj pre rozvoj športu 
deti, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých 
občanov.  

Medzi oprávnené aktivity vyhlásenej výzvy je výstavba, modernizácia, rekonštrukcia 
a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry. 

Predmetom projektu: 

Projekt rieši kompletnú výmenu existujúcich umelých športových povrchov – umelého 
trávnika a tartanu na existujúcom vonkajšom multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ Gašpara 
Haina v Levoči. Súčasťou projektu je aj prepláchnutie a vyčistenie existujúceho 
odvodňovacieho drenážneho systému podložia ihriska, výmena poškodených častí obrubníkov 
v rozsahu cca 10%, výmena všetkých jestvujúcich pryžových obrubníkov vrátane výmeny 
piesku a geotextílie v mieste doskočiska skoku do diaľky. V rámci modernizácie ihriska sa 
zrealizuje nový náter všetkých existujúcich oceľových konštrukcií ihriska (oplotenie, vstupná 
bránka, oceľové konštrukcie basketbalových košov) a súčasťou modernizácie bude nové 
športové vybavenie ihriska (2 ks – nové bránky na minifutbal, 4 – ks nové streetbalové koše).  

Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 31.3.2021.  
 
Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31.12.2023. 
 
V zmysle výzvy a podmienok pre poskytnutie príspevku prílohy „Dokumenty 

preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa“, žiadateľ v žiadostí preukáže, že z celkových 
oprávnených nákladov bude projekt financovaný z vlastných zdrojov alebo inými subjektmi, 
pričom v žiadosti uvedie všetky subjekty, ktoré sa budú podieľať  na spolufinancovaní 
projektu a výšku spolufinancovania. Žiadateľ/obec-mesto predkladá v rámci tejto prílohy 
uznesenie zastupiteľstva o tom, že schvaľuje predloženie žiadostí    a výšku   
spolufinancovania.  

Žiadateľ v žiadostí preukáže, že z celkových oprávnených nákladov bude projekt 
financovaný z vlastných zdrojov alebo inými subjektmi, pričom v žiadosti uvedie všetky 
subjekty, ktoré sa budú podieľať  na spolufinancovaní projektu a výšku spolufinancovania. 

 
V zmysle Výzvy a prílohy č. 11 Náležitosti žiadosti: Žiadateľ je povinný  k žiadosti 

priložiť prílohy – doklady preukazujúce ukončené verejné obstarávanie, prebiehajúce verejné 
obstarávanie (postačujúce odkaz na link v portáli verejné obstarávanie, kde sú všetky 
dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania zverejnené) . 

 
V zmysle internej Smernice mesta Levoča č. 01/2020 o verejnom obstarávaní 

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 na projekt „Rekonštrukcia plôch 
a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča“. 

Zákazka bude obstarávaná podľa   Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní –   
Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác.  

 
Štruktúra financovania projektu: 

- celkové náklady na projekt:    113 725,19 EUR 
- dotácia PSK (Zmluva č. 943/2020/DPR ,ZM_410/2020)) :          20 000,00 EUR 
- dotácia z Fondu na podporu športu:                                              56 862,59 EUR 
- vlastné zdroje mesta Levoča                                                         36 862,59 EUR 
 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrhy na uznesenia pre projekt  „Rekonštrukcia 
plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča. 
 
 
V Levoči, dňa  18.02.2021 
 
Spracovali: Mgr. Anna Babicová, Mgr. Zuzana Beregházyová, Ing. Lenka Petrášová, Ing. 
Dávid Labuda, Ing. Barbora Javorská 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


