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

Spracovateľ:     Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie projektu  „Zlepšenie kvality ovzdušia 

zeme nákupom čistiacej techniky“ v rámci výzvy vyhlásenej  Environmentálnym fondom 
formou dotácie na rok 2020 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o 
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Zlepšenie kvality 
ovzdušia zeme nákupom čistiacej techniky“ vo výške 9990EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu.  

 
 

Termín:   ihneď 
 
Termín:   ihneď 

 
Zodpovedný:   Mgr. Ľuboš Kamenický 

Ing. Alžbeta Pitoráková 
                                                    Mgr. Anna Babicová 
                                        Mgr. Nikolaj Kučka 

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  
 

Stanovisko MR:    MR schvaľuje  návrh predkladateľa 
 

Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    hlavný kontrolór 
    právnik mesta 
 

V Levoči dňa:  14.11.2019  
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 

  
Environmentálny fond vyhlásil výzvu formou dotácie na rok 2020 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) 
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“). 
 Činnosť A – Ochrana ovzdušia, činnosť A3: podpora projektov zameraných na zlepšenie 
kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. 
Podpora je určená samosprávam na financovanie investícií súvisiacich so zabezpečením kvality 
ovzdušia požadovanej vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 
Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z. pri súčasnej realizácii adaptačných opatrení 
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Ide o financovanie opatrení zelenej infraštruktúry, ktorých 
súčasťou je napr. zatrávňovanie plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia, umývanie plôch a 
komunikácií v správe obcí a samosprávnych krajov, výsadba zelene (napr. zelených plotov pozdĺž 
komunikácií) na zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov následkom dopravy a iných 
opatrení.  
V rámci činnosti A3 je možné realizovať nasledovné aktivity:  
1. nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácií  
2. výsadba zelene, 
3. kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

Nárast intenzity cestnej dopravy spôsobuje zvyšovanie celoplošnej zaťaženosti komunikácií a 
zvyšuje množstvo emisií z výfukových plynov,sekundárnu prašnosť a tým negatívne ovplyvňuje 
ovzdušie v dýchacej zóne človeka, pro obmedzených rozptylových podmienkach v dôsledku mestskej 
zástavby. Mesto Levoča spravuje 50km miestnych komunikácií. Čistenie a údržba týchto komunikácií 
si vyžaduje adekvátnu techniku. Vzhľadom na stúpajúcu potrebu a frekvenciu údržby miestnych 
komunikácií chceme danú situáciu riešiť nákupom čistiacej techniky, aby sme boli schopní dosiahnuť 
požadovanú kvalitu ovzdušia podľa legislatívnych požiadaviek EÚ. 

Cieľom projektu je zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií a elimináciu prachových 
častíc v ovzduší. Pravidelné čistenie je navrhované prostredníctvom zakúpenia nového cisternového 
vozidla. 

Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 31.10.2019. 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt„Zlepšenie kvality 

ovzdušia zeme nákupom čistiacej techniky“. 
Štruktúra financovania projektu: 

- celkové náklady na projekt:      199 800,00 EUR 
- požadovaná dotácia z MK SR:  189 810,00EUR 
- spolufinancovanie bude realizované až po schválení  predkladaného projektového zámeru riadiacim 

orgánom(Environmentálny fond) vo výške  9990EUR. 
 
V Levoči, dňa  14.11.2019 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová 


