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

Predmet rokovania: Projekt: Ihrisko a oddychová zóna Pod vinicou, Levoča 

Pre:   Mestské zastupiteľstvo – 23.02.2023 

Predkladá:  Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 

Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 

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

Ing. Barbora Javorská, referent verejného obstarávania 

Návrh predkladateľa na uznesenie:     

1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  predloženie projektu  „Ihrisko a oddychová zóna Pod vinicou 
Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 9b -2023-Dotácie na 
podporu plnenia funkcií rodiny). 

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu   vo výške 30 938  EUR z celkových 
výdavkov projektu „Ihrisko a oddychová zóna Pod vinicou Levoča“  v rámci výzvy vyhlásenej  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 9b -2023-Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny).  

3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
stavebných prác na projekt „Ihrisko a oddychová zóna Pod vinicou Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 9b -2023-Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny).  

Termín:   22.02.2023 

Zodpovedný:   Mgr. Nikolaj Kučka 

Mgr. Ľuboš Kamenický 

Mgr. Anna Babicová 

Ing. Lenka Petrášová 

Stanovisko komisie MZ:   

1) Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta a Komisia finančná a investícií mesta odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie projektu  „Ihrisko a oddychová zóna Pod vinicou 
Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 9b -2023-Dotácie na 
podporu plnenia funkcií rodiny). 

2) Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta a Komisia finančná a investícií mesta odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie projektu  vo výške 30 938 EUR z celkových 
výdavkov projektu „Ihrisko a oddychová zóna Pod vinicou Levoča“  v rámci výzvy vyhlásenej  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 9b -2023-Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny).  

3) Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta a Komisia finančná a investícií mesta odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
stavebných prác na projekt „Ihrisko a oddychová zóna Pod vinicou Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (§ 9b -2023-Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny).  

Na vedomie:             primátor mesta 

  zástupca primátora mesta   

 prednosta MsÚ 

 hlavný kontrolór mesta 

V Levoči dňa:  07.02.2023



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

Dôvodová správa 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie na podporu plnenia funkcie rodiny.  

Medzi oprávnené aktivity vyhlásenej výzvy  sú výdavky spojené so stavebnými úpravami 
a zariadením detského ihriska vrátane výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním 
a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením, ale aj na 
mäkké aktivity (besedy, semináre,  kultúrne a športové podujatia a podobne). 

Predmetom projektu: 

Projekt rieši úpravu terénu, osadenie vybraných prvkov mobiliáru ihriska a oddychovej zóny 

 (čln, kolotoč, hojdačka, altánok, menšia loď, reťazová hojdačka, fitdráha, infotabuľa, lavičky, 
smetný kôš, navrhovaná plocha ihriska 372,90m2, navrhovaná plocha oddychovej zóny 204,08 m2. 

Podávanie  žiadostí o dotáciu: 01.11.2022- 31.12.2022. 

Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31.12.2023. 

V zmysle výzvy a podmienok pre poskytnutie príspevku žiadateľ je povinný preukázať, že 
má zabezpečené spolufinancovanie vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov.  Žiadateľ preukáže 
spolufinancovanie relevantnými dokumentmi a to v prípade samosprávy uznesením zastupiteľstva 
o schválení spolufinancovania predloženého projektu.  

V zmysle Výzvy Žiadateľ je povinný k žiadosti priložiť prílohy – doklady preukazujúce 
ukončené verejné obstarávanie, prebiehajúce verejné obstarávanie (postačujúce odkaz na link 
v portáli verejné obstarávanie, kde sú všetky dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania 
zverejnené) . 

Nakoľko v rozpočte mesta nie sú schválené finančné prostriedky predkladáme návrh na 
schválenie vstupu do procesu verejného obstarávania na projekt „Ihrisko a oddychová zóna Pod 
vinicou Levoča. 

Štruktúra financovania projektu: 

Mäkké aktivity (bežné výdavky) : 9 380 eur 

Výdavky na vybudovanie a vybavenie ihriska (kapitálové výdavky) : 78 400 eur 

Celkom výdavky : 87 780 eur 

Požadovaná dotácia : 56 842 eur 

Vlastné zdroje : 30 938 eur 

V členení:  

Bežné výdavky 

Celkové výdavky : 9380 eur 

Vlastné zdroje :  938 eur 

Požadovaná dotácia :  8442 eur 

Kapitálové výdavky:  

Celkové výdavky :  78 400 eur 



Vlastné zdroje :  30 000 eur 

Požadovaná dotácia :  48 400 eur 

 

Informácie k rozpočtu: 

Minimálna výška vlastných zdrojov z celkových výdavkov :  10% 

Maximálna výška požadovanej dotácie- Bežné výdavky :  10 000 eur 

Maximálna výška požadovanej dotácie – kapitálové výdavky :  50 000 eur 

 

Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrhy na uznesenia pre projekt  „Ihrisko a oddychová 
zóna Pod vinicou Levoča“. 

 

V Levoči, dňa  07.02.2023 

 

Spracovali: Mgr. Anna Babicová, Ing. Lenka Petrášová, Ing. Barbora Javorská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


