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

 
Predmet rokovania: Projekt: Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči 
 
Pre:   Mestská rada – 08.06.2021 

Mestské zastupiteľstvo –17.06.2021 
 
Predkladá:  Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
 
Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
                                    Mgr. Zuzana Beregházyová, referent odd. CRaRM 

Ing. Lenka Petrášová, odd. IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
Ing. Zuzana Čurillová, odd. IČ, ÚP, ŽP a SÚ 

 
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
1) Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  

„Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči“ realizovaného v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych 
aspektov v mestách a mestských oblastiach vyhlásenej  Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre 
IROP, Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným 
územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

 
2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu „Regenerácia 

vnútrobloku sídliska Západ v Levoči“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
 
3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie realizovaného projektu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v 
Levoči“ vo výške 18 074,47  EUR (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a žiadaného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci). 

 
4) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta pre projekt „Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v 
Levoči“. 

 
Termín:   28.05.2021 
 
Zodpovední:   Mgr. Nikolaj Kučka 

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

                                                     

 

 

 



 

Stanovisko komisie MZ: prerokované v komisii výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia, verejného poriadku a dopravy. Komisia MZ odporúča schváliť predloženie 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Regenerácia 
vnútrobloku sídliska Západ v Levoči“ 
 
Stanovisko MR:   bez prerokovania v MR z dôvodu, že MR nebola 

uznášaniaschopná 
 
Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    prednosta MsÚ 
    hlavný kontrolór mesta 
 
V Levoči dňa:  10.06.2021   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dôvodová správa 
 

 
 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
ako Riadiaci orgán pre IROP vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok, Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, na projekty podporujúce zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania 
prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj 
zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. 
Medzi oprávnené aktivity vyhlásenej výzvy patria: 

-  opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, 
protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií, 

- prirodzené krajinné prvky, ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, 
ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľné žijúce 
organizmy, 

- mestské prvky, napr. drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené 
steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom 
umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských prímestských 
a vidieckych oblastí, 

- aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry, zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. 
greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré 
nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu 
v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy, 

- zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú 
zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných 
dopravných koridorov), 

- v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie 
osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové 
vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového 
systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných 
jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech, 

- multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo 
obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými 
aktivitami, 

- budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd, ochladzovacie 
koridory v urbanizovanom prostredí, 

- regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov a ochrany 
zelene. 

 
Alokované finančné prostriedky na výzvu: 

- aktivita – regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov 
a ochrany zelene - 4 000 000,- EUR 

- ostatné aktivity – 13 000 000,- EUR 
 
 



 

Predmet predloženého projektu: 

Predmetom projektu je prestavba a modernizácia vnútrobloku na sídlisku Západ, kde je 
navrhované odstránenie existujúcich spevnených plôch (chodníkov) a vytvorenie nových 
z exteriérovej dlažby ako aj mlátových plôch, odstráni sa pôvodný mobiliár a prvky detského 
ihriska, osadí sa nový mobiliár (lavičky, smetné koše, stojany na bicykle), nové prvky 
detského ihriska a workoutového ihriska, upraví sa plocha  futbalového ihriska, umiestnia sa 
nové stožiare verejného osvetlenia, ktoré budú osadené v zelenom páse vedľa chodníkov, na 
ktorých budú umiestnené dve kamery so širokouhlým záberom. V celom riešenom území sa 
vysadí nová zeleň, porasty a dreviny. 

SO 01 futbalové ihrisko 
Je navrhnuté na ploche pôvodného ihriska. Navrhované sú terénne úpravy na celej ploche 
a povrchovej úpravy hracej plochy ihriska z trávnatého siateho koberca, ktorý bude uložený 
na trávnikový substrát a zhutnenú, vyspádovanú ornicu. Konečnou úpravou trávnatej plochy 
bude vyznačenie čiar futbalového ihriska. Pred realizáciou konštrukcie hracej plochy sa 
vybetónujú základy pod bránky a stĺpiky záchytnej siete. Navrhuje sa osadenie pletivovej 
steny na oboch kratších stranách ihriska. Súčasťou ihriska budú aj 2 kusy prenosných 
hádzanárskych bránok. 
Mobiliár: lavičky bez operadla v počte 5 kusov, 1 ks stojan na bicykle v počte 1 kus 
 
SO 02 Detské ihrisko 
Navrhované prvky detského ihriska: veľká lezecká zostava, kombinovaná preliezka, hojdačka 
pre 2 deti, pružinový hojdačka s motívom koníka a motorky, kolotoč so sedením, 3-hrazda, 
informačná tabuľa. Podklad pod jednotlivé prvky boli navrhnuté spevnené plochy z gumenej 
liatej podlahy (liaty priepustný tartan), vyhotovenej na štrkovom podklade dostatočnej hrúbky 
pre potrebnú retenciu a postupnú infiltráciu povrchovej klimatickej vody do podložia 
a lemované obrubníkom. 
Mobiliár: lavičky s operadlom v počte 5 kusov, odpadkový kôš v počte 3 kusy 
 
SO 03 Workoutové ihrisko 
Navrhované prvky workoutového ihriska: 2 multifunkčné cvičiace zostavy (hrázdy, opičia 
dráha, vertikála, kruhy, vysunutá opičia dráha, bradlá, rebriny a pod.), samostatnú hrázdu, 
lavicu a tyč na lezenie. Podklad pod jednotlivé prvky boli navrhnuté spevnené plochy 
z gumenej liatej podlahy (liateho priepustného tartanu), vyhotovenej na štrkovom podklade 
dostatočnej hrúbky pre potrebnú retenciu a postupnú infiltráciu povrchovej klimatickej vody 
do podložia. 
Mobiliár: lavičky s operadlom v počte 4 kusy, odpadkový kôš v počte 1 kus, stojan na bicykle 
v počte 1 kus 
 
SO 04 Chodníky, mobiliár, stojany na bicykle 
Odstránenie existujúcich chodníkov (3 ks) a vyhotovenie nových z exteriérovej dlažby ako aj 
mlátové plochy. Príprava retenčného podložia pod spevnené plochy. Demontáž starého 
mobiliáru a prvkov detského ihriska.  



Mobiliár: lavičky s operadlom v počte 11 kusov, odpadkový kôš v počte 3 kusy, stojan na 
bicykle v počte 1 kus 
 
SO 05 Sadové úpravy 
Existujúca výsadba – čiastočne presadenie existujúcich stromov, ktoré zasahujú do 
navrhovaných spevnených plôch. Nová zeleň a výsadba nových okrasných drevín: 

- javor mliečny - 14 ks 
- čerešňa vtáčia – 16 ks 
- hlošina Ebbingeiva – 105 ks 
- lieska obyčajná – 17 ks 
- lipa malolistá – 12 ks 
- javor horský – 4 ks. 

 
Navrhované úpravy významným spôsobom upravia retenčnú (zachytávaciu) schopnosť 
územia s ohľadom na zachytenie dažďových vôd v území tým, že navrhované plochy pod 
detským a workoutovým ihriskom budú realizované z povrchov s vyššou retenčnou 
schopnosťou ako bola pred navrhovanými úpravami. Toto navrhované riešenie dovolí 
odstrániť existujúci odvod dažďových vôd do jednotnej kanalizácie a tým prispeje 
k udržateľnosti vody v území. 
 
Súčasťou oprávnených výdavkov projektu je aj vypracovanie projektovej dokumentácie. 
 

Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol stanovený na 28.5.2021.  
 

Realizácia projektu je plánovaná do 31.12.2022. 
Realizácia hlavných aktivít – stavebných prác v rozsahu 6 mesiacov od 04/2022 do 09/2022. 

 
Štruktúra financovania projektu: 

- celkové oprávnené náklady na projekt:    361 489,50  EUR 
- nenávratný finančný príspevok vo výške  95% z celkových oprávnených nákladov projektu:                                             

  343 415,03 EUR 
- spolufinancovanie mesta Levoča vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov projektu:                                                 
     18 074,47 EUR 

 
V zmysle Výzvy a Príručky pre žiadateľa je stanovená podmienka preukázania 

finančnej spôsobilosti žiadateľa. Žiadateľ, ktorým je obec – mesto, v rámci tejto prílohy 
predkladá výpisy z uznesení Mestského zastupiteľstva v požadovanej forme.  

Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrhy na uznesenia pre projekt 
„Regenerácia vnútrobloku sídliska Západ v Levoči“ 

 
 
 
V Levoči, dňa  10.06.2021 
 
Spracovali: Mgr. Anna Babicová, Mgr. Zuzana Beregházyová, Ing. Lenka Petrášová,  
                   Ing. Zuzana Čurillová 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


