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

Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
                                       Ing. Lenka Petrášová, odd. IČ,ÚP,ŽP a SÚ 

Ing. Dávid Labuda, odd. IČ,ÚPaŽP,SÚ 
Ing. Barbora Javorská, referent verejného obstarávania 

 
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  predloženie projektu  „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska 

pri ZŠ Gašpara Haina, Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej  Fondom na podporu športu – Výzva 
číslo:2022/002 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry zo dňa 23.12.2022“. 

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje   spolufinancovanie projektu   vo výške 102 392,15 EUR z 
celkových výdavkov projektu „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Gašpara Haina, 
Levoča“  v rámci výzvy vyhlásenej  Fondom na podporu športu – Výzva na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry, číslo:2022/002“ 

3) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
stavebných prác na projekt „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Gašpara Haina, 
Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej  Fondom na podporu športu – Výzva na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry, číslo:2022/002“ 

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  „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska 
pri ZŠ Gašpara Haina, Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej  Fondom na podporu športu – Výzva 
číslo:2022/002 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry zo dňa 23.12.2022“. 

2) Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta a Komisia finančná a investícií mesta  

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť  spolufinancovanie projektu   vo výške 102 392,15  
EUR z celkových výdavkov projektu „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Gašpara 
Haina, Levoča“  v rámci výzvy vyhlásenej  Fondom na podporu športu – Výzva na predkladanie 



žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry, číslo:2022/002“ 

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 „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pri ZŠ Gašpara Haina, 
Levoča“ v rámci výzvy vyhlásenej  Fondom na podporu športu – Výzva na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry, číslo:2022/002“ 

 
 
 
 

Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    prednosta MsÚ 
    hlavný kontrolór mesta 
 
V Levoči dňa:   07.02.2023   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
 
 Fond na podporu športu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry, číslo 2022/002  na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, 
rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry a to za účelom utvárania priaznivých 
a dlhodobo udržateľných podmienok pre športovú reprezentáciu SR, ale aj pre rozvoj športu 
deti, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých 
občanov.  

Medzi oprávnené aktivity vyhlásenej výzvy je výstavba, modernizácia, rekonštrukcia 
a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry. 

Predmetom projektu: 

Projekt rieši kompletnú výmenu existujúcich umelých športových povrchov – umelého 
trávnika a tartanu, výmenu potrebných častí štrkových podkladných vrstiev, vrátane výmeny 
celého jestvujúceho obrúbenia ihriska. Nové obrúbenie ihriska bude realizované bezbariérovo. 
Kompletne bude zrekonštruované doskočisko skoku do diaľky, časť prístupového chodníka 
vedúceho na ovál a obnovené budú aj všetky oceľové konštrukcie a prvky jestvujúceho 
oplotenia. Ihrisko bude doplnené o nové športové vybavenie. Súčasťou rekonštrukcie bude aj 
sfunkčnenie existujúceho drenážneho systému podložia ihriska. V rámci rekonštrukcie sa 
zrealizuje osvetlenie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu.  

Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 17.3.2023.  
 
Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31.12.2025. 
 
V zmysle výzvy a podmienok pre poskytnutie príspevku je žiadateľ povinný 

preukázať, že má zabezpečené spolufinancovanie vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov.  
Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 30% 
z celkových oprávnených nákladov na projekt. Žiadateľ preukáže spolufinancovanie 
relevantnými dokumentmi a to v prípade samosprávy uznesením zastupiteľstva o schválení 
spolufinancovania predloženého projektu.  

 
V zmysle Výzvy  - v časti „Náležitosti žiadosti“ je žiadateľ 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 „Rekonštrukcia 
multifunkčného ihriska pri ZŠ Gašpara Haina, Levoča“. 

 
 

 



Štruktúra financovania projektu: 

- celkové náklady na projekt:    341 304,15 EUR 
-  dotácia z Fondu na podporu športu:                                            238 912,00  EUR 
- vlastné zdroje mesta Levoča                                                         102 392,15 EUR 
 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrhy na uznesenia pre projekt  „Rekonštrukcia 
multifunkčného ihriska pri ZŠ Gašpara Haina, Levoča“. 
 
 
V Levoči, dňa  07.02.2023 
 
Spracovali: Mgr. Anna Babicová, Ing. Lenka Petrášová, Ing. Dávid Labuda, Ing. Barbora 
Javorská 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


