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

 
Predmet rokovania: Projekt – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, 

Námestie Majstra Pavla 48, Levoča 
 
Pre:       Mestská rada – 16.04.2019  

    Mestské zastupiteľstvo – 25.04.2019 
 
Predkladá:        Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
 
Spracovateľ:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie projektu Zvyšovanie 

energetickej účinnosti budovy ZUŠ, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča v zmysle výzvy 
o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019, oblasť L: 
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. 

2) Mestské rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie projektu 
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZUŠ, Námestie Majstra Pavla 48, Levoča vo 
výške 19 979,19 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.  

 
Termín:   26.04.2019 
 
Zodpovední:   Mgr. Nikolaj Kučka 
    Mgr. Ľuboš Kamenický 
    Mgr. Anna Babicová 
     

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  pre kultúru a cestovný ruch   
 
Stanovisko MR:  bude dopísané po rokovaní v MR  
 

 
Na vedomie:              primátor mesta 
  zástupca primátora mesta 
  prednosta MsÚ   
    hlavný kontrolór 
    právnik mesta 
 
 
V Levoči dňa:  11.04.2019  

 
 



Dôvodová správa 
 

 Environmentálny fond (EF) vyhlásil výzvu  o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 
2019, oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania. 

 
 Termín predloženia žiadostí: 16.4.2019. 
 
Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť žiadateľa: 200 000,- EUR pri dodržaní 

podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov 
projektu. 

 
Predmetom projektu je návrh opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti budovy. 

Navrhované opatrenia pozostávajú z: 
- výmeny okien a vchodových dverí smerom do átria na 1. a 2. NP, 
- obnova brán a vchodových dverí zo strany átria a chodby hlavného vstupu, 
- zhotovenie zádveria pri vstupe do budovy z Námestia Majstra Pavla, 
- zateplenia časti stropov nad 2. NP. 
 
Štruktúra financovania projektu: 
-  výška požadovaných finančných prostriedkov od EF: 200 000,00 eur 
- výška celkových rozpočtových nákladov na projekt:    219 979,19 eur    
- výška nákladov na spolufinancovanie projektu:              19 979,19 eur  
 
V Levoči, dňa  11.04.2019 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová 


