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

 
Predmet rokovania: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri strelnici 
 
Pre:                           Mestská rada – 13.04.2021 

  Mestské zastupiteľstvo – 22.04.2021 
 
Predkladá:             oddelenie. IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
 
Spracovateľ:         Ing. Lenka Petrášová, ved. odd. IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
                                  Ing. Barbora Javorská, referent verejného obstarávania 
 
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
Mestská rada odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
stavebných prác na zákazku „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri strelnici “  

Termín:            23.04.2021 

Zodpovedný:           Mgr. Nikolaj Kučka,  prednosta MsÚ 

Stanovisko komisie MZ:    

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy  
odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 
na zákazku „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri strelnici“.  

Stanovisko MR:     

Bude doplnené po rokovaní MR 

 
Na vedomie:               primátor mesta Levoča 
                                    zástupca primátora mesta Levoča 
            prednosta MsÚ  
                                    hlavný kontrolór mesta 
              
 
V Levoči dňa:           09.04.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dôvodová správa 
 
 
 Miestna komunikácia Pri strelnici sa nachádza v intraviláne mesta Levoča, slúži ako 
obojsmerná komunikácia s nevyhovujúcou šírkou jazdných pruhov bez vybudovaných chodníkov pre 
peších. Šírka jestvujúcej vozovky 4,5 – 5,0 m nespĺňa minimálne požiadavky dvojpruhovej 
komunikácie podľa platnej technickej normy STN 736110. Na pravej strane komunikácie sa 
nachádzajú neupravené plochy (štrkové, betónové, atď..), ktoré sa používajú ako odstavné 
neusporiadané plochy pre motorové vozidlá vlastníkov priľahlých rodinných domov. Z uvedeného 
dôvodu sú chodci nútení používať okraje komunikácie, čím sa zvyšuje riziko kolízie motorových 
vozidiel s chodcami. 

 Cieľom rekonštrukcie miestnej komunikácie Pri strelnici je úprava šírkového 
usporiadania komunikácie, úprava odvodnenia vozovky, výstavba chodníka pre peších a 
vjazdov k rodinným domom, zastávky MHD s nástupnou plochou zo zámkovej dlažby 
a odstavného pruhu pre osobné motorové vozidlá. 

 Rekonštrukcia komunikácie celkovej dĺžky 520,503 m je vzhľadom na dané priestorové 
pomery navrhnutá ako obojsmerná dvojpruhová komunikácia kategórie MO 6,5/40 so šírkou jazdných 
pruhov 2,75 m. V rámci rekonštrukcie komunikácie je navrhnutá zastávka MHD dĺžky 12 m (v 
jazdnom pruhu) s nástupnou plochou zo zámkovej dlažby a odstavný pruh pre osobné motorové 
vozidlá. Navrhovaných je 6 stojísk vrátane jedného pre zdravotne postihnuté osoby. 

 Vzhľadom na to, že vozovka vykazuje sieťové trhliny a pokles s trhlinami skoro po celej dĺžke 
vozovky, a taktiež nutnosť rozšírenia vozovky, úpravy priečneho sklonu a odvodnenia vozovky je na 
úseku komunikácie dĺžky 440 m (staničenie km 0,00000 - km 0,44000) navrhovaná výmena celej 
konštrukcie vozovky. Na zvyšnom úseku komunikácie je navrhované frézovanie vozovky hrúbky 40 – 
70 mm spolu s rozšírením vozovky na požadovanú šírku. Rozšírenie sa zrealizuje od pravostranného 
okraja miestnej komunikácie na projektovanú šírku. Po odfrézovaní pôvodného živičného krytu v hr. 
40 - 70mm (t.j. na úroveň -50mm od projektovanej nivelety) a zrealizovaní podkladových vrstiev v 
miestach rozšírenia sa celá komunikácia opatrí novým jednotným povrchom z asfaltového betónu v 
hrúbke 50mm spolu s výstužnou oceľovou dvojzákrutovou mrežou, ktorá je navrhovaná za účelom 
zamedzenia vzniku trhlín pri styku rozšírenej časti vozovky a frézovanej časti. 

 Súčasťou rekonštrukcie je výstavba jednostranného chodníka zo zámkovej dlažby pozdĺž 
pravej strany komunikácie šírky 2,0 m, ktorý sa smerovo a výškovo napojí na  jestvujúci chodník ulice 
Okružná (z dôvodu, že v rámci výstavby IBV Pri strelnici bola zrealizovaná časť predmetného 
chodníka, pri návrhu rekonštrukcie sa návrh prispôsobil tak, aby sa táto časť novovybudovaného 
chodníka v čo najväčšej miere zachovala).   
   
Harmonogram prípravy projektu (investičnej akcie): 

marec - máj 2021 
- zabezpečenie stanovísk dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácií stavby 
- proces stavebného konania 

jún - august 2021 
- proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 

 

Celkové náklady stavby (rozpočtovaný náklad) 

- 489 955,99 eur s DPH 

Financovanie projektu (investičnej akcie) 

- vlastné zdroje mesta Levoča 
 
 

 



 

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, predkladáme návrh na 
schválenie vstupu do procesu verejného obstarávania na zákazku „Rekonštrukcia miestnej 
komunikácie Pri strelnici “  
Zákazka bude obstarávaná podľa § 113 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní – podlimitná 
zákazka bez využitia elektronického trhoviska. 
 
 
Spracovala: Ing. Lenka Petrášová, Ing. Barbora Javorská 
 
 
 
V Levoči, dňa  09.04.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

- Situácia  


