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

 

Predmet rokovania:  Projekt – Efektívna verejná správa ako nástroj podpory 
inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča 

 

Pre:    Mestské zastupiteľstvo – 09.03.2020 
  

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

Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
   Mgr. Zuzana Beregházyová, odd. CRaRM 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 

1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Efektívna verejná správa ako nástroj 
podpory inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča“  realizovaného 
v rámci výzvy, kód výzvy OP EVS DOP.PO1-SC1.1-2019-2 na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie NFP v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu 
koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej 
samosprávy. 

 
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje   zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t. j. 

minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov žiadateľa. 
 

3. Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje    zabezpečenie financovania projektu „Efektívna verejná 
správa ako nástroj podpory inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča“ 
vo výške 12 150,- EUR z celkových oprávnených výdavkov na obdobie trvania celého 
projektu. 

 

Termín:   31.03.2020 
 
Zodpovedný:   Mgr. Ľuboš Kamenický 
                                                    Mgr. Anna Babicová 
    Mgr. Zuzana Beregházyová 
                                        Mgr. Nikolaj Kučka 
     

Stanovisko komisie MZ:  bez prekovania v komisii MZ  
 

Stanovisko MR:    bez prerokovania v MR 
 

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

V Levoči dňa:   09.03.2020   



Dôvodová správa 
  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 20.12.2019 výzvu, kód výzvy: OP 
EVS DOP-PO1.SC1.1-2019-2, na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na podporu koordinačných a implementačných kapacít regionálneho 
rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy. 
 
Operačný program: Efektívna verejná správa 
Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 
Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných 
služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy 
a dobrej správy 
Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 
 
Aktivity podporované v rámci výzvy: tvorba pracovných miest v rámci implementačnej 
jednotky žiadateľa a partnerov žiadateľa zameraných na manažérskej činnosti v oblasti 
regionálneho rozvoja  a miestneho  územného rozvoja. Pričom činnosti a výstupy budú 
zamerané hlavne na rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z rozvojových 
iniciatív Európskej komisie, tvorbu a aktualizáciu strategických a koncepčných dokumentov 
územia, návrh a rozpracovanie projektových zámerov v súlade s PHSR, strategickými 
a koncepčnými dokumentmi územia, akčnými plánmi a pod.  
 
Oprávnený žiadateľ: žiadateľ musí byť územne včlenený do najmenej rozvinutého okresu a  
pre projekt v rámci danej výzvy je žiadateľ určený na základe rozhodnutia alebo uznesenia 
výboru najmenej rozvinutého okresu. 
  
Predmetom projektu: 
Je vytvorenie inštitucionálnych kapacít tvorbou pracovných miest v kompetencii žiadateľa 
projektu – Mesto Levoča a jeho partnerov obec Spišský Hrhov a mesto Spišské Podhradie. 
Výstupmi činnosti koordinačného a implementačného tímu bude tvorba strategických 
a koncepčných analýz a štúdii, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb regiónu so smerovaním 
k jeho rozvoju s využitím miestnych daností a potenciálu regiónu. 
 
Výstupy - strategické a koncepčné štúdie, analýzy: 

1. PHSR – Levoča – Spišský Hrhov – Spišské Podhradie 
2. Stratégia cestovného ruchu okresu Levoča 
3. Sociálne podnikanie v okrese Levoča 
4. Katalóg poskytovateľov sociálnych služieb.  
 
Predkladaný projekt je partnerským projektom. Mesto Levoča je vedúcim partnerom/lídrom, 
predkladateľom   spoločného projektu a žiadosti o NFP. Obec Spišský Hrhov a mesto Spišské 
Podhradie sú partnermi projektu.  
  
 



Termín predkladania žiadosti: do 31.03.2020. 
 
Minimálna výška NFP: 200 000,- eur. 
Maximálna výška NFP: 500 000,- eur. 
Dĺžka trvania projektu: min. 18 mesiacov a  max. 30 mesiacov. 
 

Povinnou prílohou k žiadosti a naplnenia administratívnych a formálnych náležitostí 
žiadosti v zmysle výzvy je  výpis uznesenia mestského zastupiteľstva  ako doklad 
o predložení žiadosti, doklad o zabezpečení spolufinancovania  vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu na obdobie trvania projektu s vyčíslením výšky 
spolufinancovania. 

Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt „Efektívna 
verejná správa ako nástroj podpory inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese 
Levoča“. 

 
Štruktúra financovania projektu: 

- celkové náklady na projekt:               378 000,- EUR 
- požadovaná výška NFP z MV SR za celý projekt: 359 100,- EUR 
- výška spolufinancovania za celý projekt: 18 900,- EUR 
Z toho: 

- celková výška oprávnených nákladov za žiadateľa – Mesto Levoča: 243 000,- EUR 
- celková výška oprávnených nákladov za partnera 1 – Spišský Hrhov: 67 500,- EUR 
- celková výška oprávnených nákladov za partnera 2 – Spišské Podhradie: 67 500,- EUR 
- spolufinancovanie žiadateľa – Mesto Levoča – rozpočet mesta:     12 150,- EUR 
 
V Levoči, dňa  09.03.2020 
 
Spracovali: Mgr. Anna Babicová, Mgr. Zuzana Beregházyová 

 


