
Investičné akcie rok 2021, 2022 
 

P. č. Názov investičnej akcie Termín výstavby/spracovania 

1. Prestavba NMP v Levoči - II. etapa, časť A október 2021 - november 2021 

2. Prestavba NMP v Levoči - II. etapa, časť C máj 2021 - december 2021 

3. 
Levoča – Levočské Lúky – Zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach 
s marginalizovanými rómskymi komunitami  

prebieha proces VO 

4. Obnova Radnice v Levoči - I. etapa 
vypracovanie PD, vydané stavebné povolenie, prebieha proces VO, 
plánované začatie výstavby november 2021- 2024 

5. Obnova Radnice v Levoči - II. etapa vypracovanie PD - august 2021 - december 2021 

6. 
Rozšírenie existujúcej siete verejného osvetlenia v meste Levoča - Železničný 
riadok 

aktualizácia PD, prebieha stavebné konanie, plánované začatie 
výstavby október 2021 

7. 
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča /priechody pre 
chodcov/ 

september 2021 - apríl 2022 

8. 
Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej 
infraštruktúry 

výzva IROP-CLLD-X653-512-003, plánované začatie výstavby apríl 
2022 

9. Lávka pre peších cez Levočský potok v lokalite Fedorkin jarok vypracovanie PD, plánované začatie výstavby - 2022 

10. Vodná nádrž Levoča - revitalizácia prírodno - ekologického centra, žabia cesta marec 2021 - marec 2022 

11. Odstránenie havárie hradobného múru pri Košickej bráne v Levoči júl 2021 - november 2021 

12. 
Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta 
Levoča – archeologický výskum I. etapa 

október 2021 - december 2021 

13. IBV Krupný jarok - I. etapa júl 2021 - september 2021 
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14. Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči august 2020 - január 2022 

15. Výstavba nového detského ihriska na Sídlisku pri prameni, Levoča október 2021-november 2021 

16. Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči september 2021 - apríl 2022 

17. Odkanalizovanie mestskej časti Závada vypracovanie PD 

18. 
Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča - ZŠ 
Gašpara Haina 

vypracovanie PD, ukončený proces VO, termín začatia stavby po 
podpise zmluvy o poskytnutí príspevku z Fondu na rozvoj podpory 
športu, predpokladaný termín  realizácie stavebných prác október 2021 

19. 
Dom meštiansky Námestie Majstra Pavla č. 47, ÚZPF 2936/1 - reštaurátorská 
dokumentácia 

október 2021 - december 2021 

20. 
Dom meštiansky Námestie Majstra Pavla č. 47, ÚZPF 2936/1 - projektová 
dokumentácia 

marec 2021 - september 2022 

21. Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28, ÚZPF č. 2917/1  
vypracovanie PD obnovy hlavnej a dvorovej fasády a strechy hlavného 
krídla - október 2021 - december 2021 

22. Dom meštiansky Námestie Majstra Pavla č. 50 - obnova fasády október 2021 - december 2021 

23. 
Statické zabezpečenie hradobného a parkanového múru v úseku medzi 
Košickou bránou a Remenárskou baštou v Levoči 

október 2021- jún 2022 

24. 
Odstránenie havarijného stavu ohradového múru v hradobnej priekope na 
severozápadnej strane mestského opevnenia v Levoči 

október 2021 - jún 2022 

25. Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Západ v Levoči 
vypracovaná PD, podaná žiadosť v rámci výzvy IROP – PO4 – SC 
431- 2021 - 65  

26. 
Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 43 v Levoči, ÚZPF 2932/1 - obnova 
strechy a súvisiacich konštrukcií (Kláštorská ulica) 

október 2021 - december 2021 

27. Cykloturistický chodník Levoča - III. etapa aktualizácia PD vrátane rozpočtu 
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28. Základná škola Francisciho 11, Levoča   

29. 
Rekonštrukcia Košickej ulice /chodníky, verejné osvetlenie, sadovnícke úpravy, 
inžinierske siete/ 

vypracovanie PD, realizácia 2022 

30. TI Levoča Levočská Dolina -  komunikácia, verejné osvetlenie aktualizácia PD 

31. 
Odstránenie havarijného stavu hradbového múru na juhozápadnej strane 
mestského opevnenia v Levoči 

vypracovanie PD, realizácia stavebných prác 2022 

32. 
Odstránenie havarijného stavu hradbového múru na západnej strane mestského 
opevnenia v Levoči 

vypracovanie PD, realizácia stavebných prác 2022 

33. Stavebno - bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 - Novoveská cesta 
po vysporiadaní majetkoprávnych vzťahov s PSK a schválení 
finančných prostriedkov v rozpočte PSK a mesta Levoča - realizácia 
stavebných prác - 2022 

34. Obnova cintorína z 1. svetovej vojny v Levoči október 2021 - november 2021 

35. Vodozádržné opatrenia v meste Levoča v areáli VsNP v Levoči v štádiu odborného hodnotenia (MŽP_OP_KŽP) 

36. Levoča - Prestavba miestnej komunikácie ulice Špitálskej marec 2022 - október 2022 

37. 
Oprava spevnených povrchov miestnych komunikácií v meste Levoča, SO – 03 
Sídlisko pri prameni – oprava chodníkov, I. etapa 

prebieha proces VO 

38. 
Oprava spevnených povrchov miestnych komunikácií v meste Levoča, SO 02 – 
M.R. Štefánika (prístupová komunikácia k BD č. 4 až 9) 

prebieha proces VO 

39. Oprava prístupových chodníkov - Bytové domy Baštová 2, 3, 4, 5 september 2021 

40. Riešenie dopravnej a technickej infraštruktúry na sídlisku Rozvoj v Levoči aktualizácia PD, etapizácia 

41. Etapizácia realizácie stavebných prác na sídlisku Rozvoj v Levoči 
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42. 
Okružná križovatka I/18 Probstnerova cesta, Námestie Štefana Kluberta, cesta 
III/3225 Kežmarská cesta, MK Košická ulica   

43. Prístupová komunikácia k radovým garážam na Sídlisku pri prameni v Levoči 
 

44. Križovatka komunikácii I/18 Slavkovská- Kežmarská 
 

45. Výstavba stojísk zberných nádob komunálneho odpadu 
 

 


