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

- oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta- 
 
 

Predmet rokovania:            Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča, Koncepcia rozvoja mesta 
             Levoča v oblasti tepelnej energie 

Pre:              Mestskú radu –  13.04.2021 
                                               Mestské zastupiteľstvo – 22.04.2021 
 
Predkladá: Mgr. Anna Babicová, ved.odd. CRaRM 
 
Spracovateľ:   Mgr. Anna Babicová, ved.odd. CRaRM 
                                               Vladimír Schwarzbacher, odd.MM 
        
Návrh predkladateľa na uznesenie:    
 

a) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Nízkouhlíkovú stratégiu 
mesta Levoča a navrhnuté opatrenia na zníženie emisii CO2 o 40% do roku 2030. 

b) Mestská rada odporúča schváliť aktualizovanú Koncepciu mesta Levoča v oblasti 
tepelnej energetiky 

c) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu  kladie doplniť do územnoplánovacej 
dokumentácie mesta schválenú časť aktualizovanej koncepcie rozvoja mesta Levoča 
v oblasti tepelnej energetiky postupom podľa § 31 stavebného zákona. 

  
 
Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii         
 
Stanovisko MR:   schvaľuje návrh predkladateľa                      
 
Termín:   30.10.2021 
 
Zodpovední:   Mgr. Martin Drahomirecký 
    Vladimír Schwarzbacher 
    Ing. Lenka Petrášová 
    Mgr. Nikolaj Kučka 

Mgr. Anna Babicová 
     
Na vedomie:  primátor mesta 
  zástupca primátora mesta 
  prednosta MsÚ 
    hlavná kontrolórka  

právny útvar 
 
 
V Levoči dňa: 09.04.2021             

 
 



Dôvodová správa 
 
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán  pre Operačný program 
Kvalita životného prostredia vyhlásila 39. výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného 
príspevku zameranú na podporu Nízkouhlíkových stratégii pre všetky typy území s cieľom podporiť 
zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy. 
 
Mesto Levoča predložilo žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na vypracovanie 
Nízkouhlíkovej stratégie pre Mesto Levoča, ktorá bola hodnotená kladne. Mesto Levoča a MŽP SR dňa 
30.4.2019 podpísali Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/R058 vo 
výške 20 406,00 eur s výškou spolufinancovania mesta Levoča 1 074,00 eur na vypracovanie 
Nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča.  
Predmetnú Nízkouhlíkovú stratégiu pre mesto Levoča vypracovala spoločnosť ENECO s.r.o., Kpt. 
Nálepku 6, 080 01 Prešov, na základe Zmluvy o dielo č.1/2019 zo dňa 13.9.2019 vrátane jej dodatkov 
č. 1 a 2.  
 
Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča bola vypracovaná v zmysle prílohy č. 2 príručky pre žiadateľa 
39. výzvy na predkladanie žiadosti o NFP (OPKZP-PO4-SC441-2018-39) nasledujúcim spôsobom:  
 

- zber údajov o spotrebe energie na území mesta vo východiskovom roku pre hodnotené 
sektory, 

- spracovanie východiskovej inventúry emisií CO2 na území mesta v hodnotených 
sektoroch. Podkladom je spotreba energie vo východiskovom roku, 

- zber údajov o spotrebe energie na území mesta pre porovnávací rok pre hodnotené 
sektory, 

- stanovenie množstva emisii CO2 na území mesta v hodnotených sektoroch pre 
porovnávací rok. Podkladom je spotreba energie v porovnávacom roku, 

- porovnanie a následná analýza a vyhodnotenie stavu medzi východiskovým rokom 
a porovnávacím rokom z hľadiska vývoja spotreby energie v jednotlivých hodnotených 
sektoroch a z hľadiska produkcie emisii CO2, 

- návrh opatrení pre dosiahnutie úspor emisii CO2 vo výške najmenej 40% do roku 2030 
v porovnaní s východiskovým rokom, ako záväzok EÚ v rámci Parížskej klimatickej 
dohody.  

 
Nízkouhlíková stratégia je dokument, ktorý plní poradnú funkciu pri rozhodovaní sa mesta Levoča pri 
výbere  úsporných  opatrení. Navrhované opatrenia nie sú pre mesto záväzné. 
 
 Osobitnou časťou  Nízkouhlíkovej stratégie mesta Levoča je časť „ Koncepcia rozvoja mesta Levoča 
v oblasti tepelnej energetiky.“ Povinnosť vypracovania tejto koncepcie pre mesto je ustanovená v § 31 
písm. a) a b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ak na jej území pôsobí dodávateľ alebo 
odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi. Koncepcia mesta 
v oblasti tepelnej energetiky je vypracovaná podľa metodického usmernenia MH SR č. 952/2005-200 
zo dňa 15.4.2005 s nasledovnou obsahovou náplňou: 

- analýza súčasného stavu, 
- návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania územia obce teplom. 

 
Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky sa po schválení mestským zastupiteľstvom stáva 
odvetvovou koncepciou mesta a doplní sa do územnoplánovacej dokumentácie mesta postupom podľa 
stavebného zákona.  
 
Vypracovali: Vladimír Schwarzbacher, Mgr. Anna Babicová  
 
V Levoči, dňa 09.04.2021 
 


