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

 
 
Predmet rokovania: Projekt: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v objekte na Námestí 

Majstra Pavla č.54 v Levoči – mestské divadlo 
 
Pre:      Mestské zastupiteľstvo –22.04.2021 
 
Predkladá:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
 
Spracovateľ:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
                                           Miroslav Jablonovský, odd.IČ,ÚP,ŽP a SÚ 

    Ing. Barbora Javorská, referent verejného obstarávania 
 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie projektu Rekonštrukcia sociálneho zariadenia  

v objekte na Námestí Majstra Pavla č.54 v Levoči – mestské divadlo  v rámci výzvy vyhlásenej  
Okresným úradom v Levoči na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných 
z regionálneho príspevku, číslo výzvy: 05/OÚLE/2021.  

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie vo výške 4 953,25  EUR z  celkových 
oprávnených výdavkov projektu Rekonštrukcia sociálneho zariadenia  v objekte na Námestí 
Majstra Pavla č.54 v Levoči – mestské divadlo  v rámci výzvy vyhlásenej  Okresným úradom 
v Levoči na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho 
príspevku, číslo výzvy :05/OÚLE/2021.  

3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na aktivity v rámci  
    projektu Rekonštrukcia sociálneho zariadenia  v objekte na Námestí Majstra Pavla č.54 
    v Levoči – mestské divadlo  v rámci výzvy vyhlásenej  Okresným úradom v Levoči na  
     predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, číslo  
     výzvy :05/OÚLE/2021.  
 
 

Termín:    30.04.2021 

 
Zodpovední:   Mgr. Nikolaj Kučka 

Mgr. Ľuboš Kamenický 
Ing. Lenka Petrašová 

                                                         Mgr. Anna Babicová 
   

Stanovisko komisie MZ:   bez prerokovania v komisii  
 
Stanovisko MR:    bez prerokovania v MR 
 
Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    hlavný kontrolór 
    právnik mesta 
 
V Levoči dňa:   15.04.2021   



Dôvodová správa 
 

 
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Levoča 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 vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov 
financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. 

Termín predkladania žiadosti o poskytovaní regionálneho príspevku bol určený na 
15.04.2021.  

 
Predmetom projektu: vybúranie priečok, dlažieb, obkladov, kovových drevených zárubní, 
osekanie omietok, demontáž zriaďovacích predmetov v priestoroch sociálnych zariadení. 
Dôjde k výmene zdravo-technických rozvodov, úprave ústredného kúrenia, montáži novej 
elektroinštalácie. Nové priečky sa zrealizujú z tvárnic PORFIX hr.75 mm, ďalej sa prevedú 
nové vnútorné omietky stien a stropov, montáž tepelnej izolácie a izolácie proti vode 
a vlhkosti, montáž podláh z dlaždíc, montáž obkladov vnútorných stien, montáž zárubní 
a následne  zriaďovacích predmetov, nakoniec sa vymaľujú steny a stropy. 

V zmysle výzvy a jej príloh - dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť 
a pripravenosť projektu na realizáciu, žiadateľ, ktorým je obec, predkladá v rámci tejto 
prílohy uznesenie zastupiteľstva o tom, že schvaľuje predloženie žiadosti o regionálny 
príspevok a výšku maximálneho celkového spolufinancovania zo strany žiadateľa z celkových 
oprávnených výdavkov. 

 
V zmysle vecného a časového harmonogramu žiadostí  (máj 2021 – december 2021)  

je potrebné vyhlásiť proces verejného obstarávania, aby aktivity boli zrealizované 
k 31.12.2021 vrátane kontroly   dokumentácie z procesu verejného obstarávania  príslušným 
riadiacim orgánom.    

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

podmienkou pre všetky zainteresované osoby verejného obstarávateľa 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. 

 
 
Štruktúra financovania projektu: 

- celkové náklady na projekt:                          49 453,25  EUR 
- požadovaná výška regionálneho príspevku: 44 500,00 EUR 
- výška spolufinancovanie:                                4 953,25 EUR   
 
V Levoči, dňa  15.04.2021 
 
Spracovali:  
Mgr. Anna Babicová,   Miroslav Jablonovský, Ing. Barbora Javorská  


