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Predkladá:              Ing. Lenka Petrašová, ved. odd. IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
 

Spracovateľ:        Ing. Lenka Petrašová, ved. odd. IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
                                 Ing. Viera Ungerová, referent odd. IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
                                 Ing. Barbora Javorská, referent verejného obstarávania 
 
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
stavebných prác na zákazku „Obnova Radnice v Levoči – 1.etapa “  

Termín:           26.02.2021 

Zodpovedný:           Ing. Lenka Petrašová, ved. odd. IČ,ÚP,ŽP a SÚ 

Stanovisko komisie MZ:    

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy  
odporúča schváliť MZ vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 
na zákazku „Obnova Radnice v Levoči – I. etapa“.  

Stanovisko MR:     

MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných 
prác na zákazku „Obnova Radnice v Levoči – 1.etapa “ 

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

V Levoči dňa:           18.02.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Objekt Radnice prešiel komplexnou rekonštrukciou v 50tych rokoch 20.stor. s cieľom následného 
otvorenia novej muzeálnej expozície histórie mesta vo vrchných podlažiach (2.a 3.NP). V prízemí 
v súčasnosti vykonáva svoju činnosť Levočský kreatívny spolok - trh s ručne vyrábanými výrobkami 
a  priestor pre prezentáciu produktov miestnych remeselníkov. V suteréne vo východnom trakte bola 
umiestnená kotolňa ústredného kúrenia na tuhé palivo pre celý objekt radnice. Podkrovie nie je dodnes 
využívané.  
Od tejto doby boli v interiéri objektu realizované okrem modernizácie hygienických zariadení, zmeny 
kotolne na plynovú, iba drobné opravy systému vykurovania a menšie udržiavacie práce. Hlavnou 
snahou pri obnove objektu bude snaha o maximálnu ochranu, zachovanie hodnôt objektu v hmote, 
tvare, dispozícií, konštrukcií, architektonickom výraze a výtvarnom umení. 

Predmet projektu: 

Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu obnovy radnice v Levoči,  ktorá bude rozčlenená do dvoch 
etáp. 1. etapa PD obnovy radnice rieši obnovu prízemia objektu a nevyhnutných úprav, ktoré majú 
nadväznosť v ďalších podlažiach (2. a 3.NP – rieši 2.etapa ) a súvisia s navrhovanými úpravami 
prízemia vrátane súvisiacej technickej infraštruktúry. Staré rozvody inžinierskych sietí budú riešené 
novým pripojením objektu radnice na verejné rozvody inžinierskych sietí –  rekonštrukciou 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky, elektrické rozvody, plynová prípojka, slaboprúdové 
a silnoprúdové rozvody. 

Navrhované stavebné úpravy Obnovy radnice v Levoči: 

Západný suterén, doteraz nevyužívaný, bude v letnom období prístupný verejnosti a umožní rozšírenie 
plôch pre priestory kreatívnych dielní. V priestore bude vybudovaná pod povrchom podlahy záchytná 
nádrž, prekrytá pochôdznou mrežou pre akumuláciu podzemnej vody a čerpadlom na plavákový 
spínač bude prečerpávaná do splaškovej kanalizácie, ktorá je riešená v rámci rekonštrukcie 
kanalizačnej prípojky 1. etapy obnovy radnice. V severnej časti bude osadená skrinka pre plynomery. 
Na severnej strane bude zabezpečené účinné krížne prevetrávanie priestoru novým vetrákom. 
Zväčšované vetracie otvory z dôvodu násypníkov uhlia budú zmenšené na pôvodnú veľkosť najmä 
v polohe, kde budú obnovené predajné obchodíky a vstupy do nich. 

Zásadnou zmenou prízemia objektu Radnice bude prinavrátenie pôvodného charakteru priestorom 
prízemia, kde sa otvorí pôvodný prejazd smerom do podchodu oproti vstupu do prízemia zvonice. 
Stredný trakt, dnes tmavá chodba bude tak prístupná z oboch strán, bočné výstavné priestory – dielne, 
obchody, budú do toho priestoru otvorené. Na oboch stranách prejazdu bude vytvorené vstupné 
zádverie s oddelením presklenou stennou a automaticky otváranými dverami. Obnovené tu budú 
pôvodné predajné pulty a výstupy ako do priestoru prejazdu, tak aj do podlubia. Prebehne 
rekonštrukcia pôvodného otvorenia otvoru krámika, sedilií (čajovňa) ako aj otvoriť pôvodné ostenie - 
južný vstup do čajovne - odstrániť okno a nahradiť ho novou presklenou výplňou. Tieto priestory budú 
výrazne rekonštruované, hlavne bude odstránená / eliminovaná vlhkosť ako z podláh, tak klenieb, 
priestory budú temperované podlahovým kúrením a zabezpečené ich riadne vetranie. V týchto 
priestoroch budú zriadené kompletne nové rozvody inžinierskych sietí. Okrem podlahového 
vykurovania s vlastným plynovým kotlom ÚK ostanú zachované aj existujúce vykurovacie telesá pre 
rovnomernosť teploty v miestnostiach, kombinované s vetraním a temperovaním prostredníctvom 
VZT rekuperačnej jednotky. V rekonštruovaných hygienických zariadeniach budú predsadené priečky, 
aby keramické obklady neuzatvorili murivo a zabránilo sa tak vznikom solí a plesní na povrchu stien. 
Rovnako budú odstránené všetky zavlhnuté násypy nad klenbami, uzavreté podlahy a nahradené budú 
materiálmi, ktoré umožnia ich odvetranie a prevetrávanie s cieľom zabrániť vlhnutiu objektu. 
Vymenená bude skladba podlahy s podlahovým vykurovaním, tým sa zmení úroveň podlahy prízemia 
v prejazde a nová nášľapná vrstva bude v prírodnom materiáli – keramická dlažba. Opravené budú 
všetky omietky a bude aplikovaný nový náter. V rámci objektu exteriérových úprav bude výmena 
súčasnej dlažby v arkádovom podlubí za novú, kamennú, veľkoformátovú. 

Na základe vyššie uvedeného je stavba rozdelená do dvoch etáp. V 1.etape bude realizovaná  
rekonštrukcia prízemia a západného suterénu vrátane súvisiacej technickej infraštruktúry. 2.etapa bude 
zahŕňať obnovu 2.NP a 3.NP (SO 02, SO 03) - stavebné úpravy podkrovia pre muzeálne využitie.  



Na základe vyššie uvedeného je stavba rozčlenená do nasledujúcich stavebných objektov: 

SO.01   Vlastný objekt radnice – 1.etapa  
              Kreatívno – podnikateľské, verejné priestory  

SO.02    Vlastný objekt radnice – 2.etapa  
              Kultúrno – reprezentatívne a muzeálne priestory 

SO.03    Vlastný objekt radnice – 3.etapa  
              Mestská pivnica -  miesto stretávania komunít 

SO.04    Voda – Rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre objekt radnice  
            
SO.05    Kanalizácia   
SO.05.1 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky 1. etapa a odvedenie dažďových vôd zo  
               severnej a západnej strany objektu   
SO.05.2 Splašková kanalizácia 3. etapa a odvedenie dažďových vôd z južnej strany 
               objektu   

SO.06    Plyn,  

SO.06.1 Plynové zariadenie (NTL prípojka) 
SO.06.2 Odberné plynové zariadenie 

SO.07    Odberné elektrické zariadenie (OEZ) 

SO.08    Exteriérové úpravy (spevnené plochy, úprava jestv. drenáže) 
 
Harmonogram prípravy projektu (investičnej akcie): 

Január - marec 2021 
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby s rozsahom 

a obsahom spojenej do jednej dokumentácie (jednostupňového projektu) v termíne                
do 15.3.2021 

- aktualizácia rozpočtu stavby 
Apríl - máj 2021 

- proces stavebného konania 
Apríl - august 2021 

- začatie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 
September 2021 

- predpokladané začatie stavebných prác 
 

Celkové náklady stavby (rozpočtovaný náklad) 

Rozpočtový náklad stavby bude zrejmý po spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu stavby.  

Financovanie projektu (investičnej akcie) 

- FM EHP - Nórsky  finančný mechanizmus - v sume 570 000€ s DPH 
- MF SR  - dotácia vo výške 450 000 eur  
- Mesto Levoča z dôvodu dofinancovania investičnej akcie bude žiadať PSK v zmysle výzvy 

podprogram 2.1 „Výzva pre región 2021“ – dotáciu v sume 200 000 eur na stavebné 
úpravy národnej kultúrnej pamiatky. 

 
Proces verejného obstarávania 

V zmysle internej Smernice mesta Levoča č. 01/2020 o verejnom obstarávaní je základnou 
podmienkou pre všetky zainteresované osoby verejného obstarávateľa dodržiavanie schváleného 
rozpočtu a zákona o rozpočtových pravidlách pri zadávaní zákaziek.  



Z dôvodu, že v rozpočte mesta nie sú schválené finančné prostriedky v plnej výške predkladáme návrh 
na schválenie vstupu do procesu verejného obstarávania na zákazku „Obnova Radnice v Levoči – 
1.etapa “ . 
Zákazka bude obstarávaná podľa § 113 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní – podlimitná 
zákazka bez využitia elektronického trhoviska. 
 
 
Spracovala: Ing. Viera Ungerová, Ing. Lenka Petrášová, Ing. Barbora Javorská 
 
 
 
V Levoči, dňa  18.02.2021 
 
 
Prílohy: 

- Situácia  
- Pôdorys 1.PP 
- Pôdorys 1.NP 

 


