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

 

 
Predmet rokovania: Projekt: Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy 

a súvisiacej podpornej infraštruktúry 
 
Pre:      Mestská rada – 13.04.2021 

 Mestské zastupiteľstvo –22.04.2021 
 
Predkladá:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
 
Spracovateľ:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
                                           Mgr. Zuzana Beregházyová, referent odd.CRaRM 

    Miroslav Jablonovský, odd.IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
    Ing. Barbora Javorská, referent verejného obstarávania 

 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie projektu  „Investícia mesta 

Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry“ v rámci výzvy 
vyhlásenej  Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-512-003. 

2) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie projektu „“ vo výške 
4 800,- EUR z  celkových oprávnených výdavkov projektu „Investícia mesta Levoča do 
cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry“ v rámci výzvy vyhlásenej  
Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-512-003. 

3) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť vstup do procesu verejného  
    obstarávania na aktivity v rámci projektu „Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy 

a súvisiacej podpornej infraštruktúry“ v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením MAS 
LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-512-003. 

 

Termín:    24.5.2021 

 
Zodpovední:   Mgr. Nikolaj Kučka 

Mgr. Ľuboš Kamenický 
Miroslav Jablonovský 

                                                         Mgr. Anna Babicová 
 Ing. Barbora Javorská 

 

Stanovisko komisie MZ:   bez prerokovania v komisii  
 
Stanovisko MR:    MR schvaľuje  návrh predkladateľa 
 
Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    hlavný kontrolór 
    právnik mesta 
 
V Levoči dňa:   09.04.2021   



Dôvodová správa 
 

 
 Občianske združenie MAS LEV, o.z. vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadosti 
o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-X653-512-003 pre Integrovaný regionálny 
operačný program, Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, Investičná priorita: 
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou, Špecifický 
cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 
zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach, Aktivita: B1 Investície do 
cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. 

Medzi oprávnené aktivity vyhlásenej výzvy je obnova a výstavba cyklistických trás 
zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám vrátane 
investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel, chránených 
parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.   

Predmetom projektu: 

Riešené územie sa nachádza v extraviláne mesta Levoča, pozdĺž cykloturistického chodníka 
vybudovaného v I., II. a IV. etapa, s ukončením v mestskej časti Levočská Dolina.  
Projekt rieši výrobu, dodanie a umiestnenie mobiliáru (lavičky, koše) a altánkov pozdĺž 
existujúcej cyklotrasy (v I. a II. etape bude umiestnený 1 ks altánku, nahradia sa existujúce 
lavičky a koše novými a v IV. etape budú umiestnené altánky v počte 2 kusy, lavičky a koše) 
a zakúpenie elektrobicyklov. 
Predmetom projektu: 

 altánky – 3 kusy,  

 lavičky v troch variantoch (viď. priložená príloha výkresov z PD) – 13 kusov, 

 odpadové koše v dvoch variantoch (viď. priložená príloha výkresov z PD) – 8 kusov, 

 stojany na bicykle (budú umiestnené v altánku po 5 kusov) – 15 kusov, 

 elektrobicykle – 2 kusy. 
 

Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 24.05.2021.  
Minimálna výška príspevku – 1 000,- EUR 
Maximálna výška príspevku – 100 000,- EUR 
 
V zmysle výzvy a prílohy č. 3.3: Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť 

žiadateľa, žiadateľ, ktorým je obec, predkladá v rámci tejto prílohy uznesenie zastupiteľstva 
o tom, že schvaľuje predloženie ŽoNFP na RO a výšku maximálneho celkového 
spolufinancovania zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov vyjadrené číselnou 
hodnotou.  

 
V zmysle Výzvy a prílohy č. 2.5 Podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov – 

bod. 15 Vyhlásené VO na hlavnú aktivitu projektu je žiadateľ povinný najneskôr ku dňu 
predloženia ŽoPr vyhlásiť verejné obstarávania súvisiace s predmetom projektu a predložiť 
súvisiacu dokumentáciu dokladujúcu  začatie predmetného verejného obstarávania. 

 



V zmysle internej smernice mesta Levoča č. 09/2018 o postupe zadávania 
podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska a o postupe zadávania zákaziek s 
nízkou hodnotou, 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. 

 
 
Štruktúra financovania projektu: 

- celkové náklady na projekt:     95 882,-  EUR 
- požadovaná dotácia - NFP:      91 082,-  EUR 
- výška spolufinancovanie:          4 800,-  EUR   
 
 
V Levoči, dňa  09.04.2021 
 
Spracovali:  
Mgr. Anna Babicová, Mgr. Zuzana Beregházyová, Miroslav Jablonovský, Ing. Barbora 
Javorská  
 

 

 

 


