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

 
Predmet rokovania: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča 2014 – 2020 

(2022) 
 
Pre:   Mestská rada – 14.09.2021 

Mestské zastupiteľstvo –23.09.2021 
 
Predkladá:  Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
 
Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
                                    Mgr. Zuzana Beregházyová, referent odd.CRaRM 
 
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu  schváliť predĺženie platnosti 

dokumentu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča 2014 – 2020 (2022)  
do decembra 2023. 

 
 
 
Termín:   ihneď 
 
Zodpovední:   Mgr. Nikolaj Kučka 

Mgr. Anna Babicová 
                                                     
 
Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    prednosta MsÚ 
    hlavný kontrolór mesta 
 
V Levoči dňa:  03.09.2021   
 

 
 
 

 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 Mestské zastupiteľstvo dňa 14. októbra 2014 na 62.zasadnutí schválilo dokument Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča 2014 – 2020 (2022) (ďalej len „PHSR“) v členení: 

1. Stratégia rozvoja mesta Levoča 2014 – 2020 (2022) – schválené MZ – Uznesenie č. 62/5. 
2. Príloha č. 1 Profil mesta Levoča – schválené MZ – Uznesenie č. 62/5. 
3. Príloha č. 2 Akčný plán mesta Levoča na roky 2015 – 2017 – berie na vedomie MZ – 

Uznesenie č. 62/6. 
4. Príloha č. 3 Sumárne vyhodnotenie komunikácie s verejnosťou. 

 
 Platnosť dokumentu PHSR je do roku 2022.  
 
 Mesto Levoča v termíne do 30.08.2021 predložilo projektové zámery (Podpora 
opatrovateľskej služby – výzva vyhlásená dňa 7.7.2021 s termínom predloženia projektov 9.8.2021, 
Miestne občianske a poriadkové služby – výzva vyhlásená dňa 9.6.2021 s termínom predloženia 
projektov 13.8.2021). Riadiace orgány nastavili v rámci predmetných projektov /výziev platnosť 
dokumentu počas schvaľovacieho procesu Žiadostí o nenávratný finančný príspevok  a aj počas celej 
doby  realizácie projektu, t. j. od roka 2021 do roka 2023 – podmienka príslušnej vyhlásenej výzvy  
k Žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Predpokladáme, že aj ďalšie vyhlásené výzvy budú 
nastavené s touto  podmienkou – platnosť dokumentu PHSR do roku 2023 aj napriek tomu, že sa  
budú čerpať finančné prostriedky z EÚ zdrojov z programovacieho obdobia 2014-2020. 
 Z dôvodu splnenia všetkých podmienok formálnych, administratívnych a odborných 
hodnotení u predložených projektov a usmernení zo strany jednotlivých Riadiacich orgánov je 
nevyhnutné predĺžiť platnosť vyššie uvedeného dokumentu PHSR do decembra 2023 z dôvodu 
pokrytia doby hodnotenie a následnej implementácie projektových zámerov v prípade schválenia 
a splnenia podmienok programových dokumentov vlády Slovenskej republiky a usmernení EÚ 
(potreba deklarovať, že Mesto Levoča disponuje platným dokumentom PHSR).  V prípade, že nebude 
táto príloha predložená príslušným Riadiacim orgánom, príslušný  Riadiaci orgán  môže rozhodnúť 
o zastavení konania v ŽoNFP  a príslušné žiadostí nebudú v štádiu hodnotenia a schvaľovania, t. z. 
Mestu Levoča nebudú schválené finančné prostriedky (nenávratný finančný príspevok) na realizáciu 
predmetných projektov. 
 

V súčasnosti sa v rámci projektu „Efektívna verejná správa ako nástroj podpory 
inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča“, kód projektu v ITMS2014+: 
314011ARL2, Zmluva o NFP číslo Z314011ARL2 s účinnosťou od 25.03.2021, schváleného v rámci 
výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 spracováva nový Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Levoča s výhľadom do roku 2030.  

Doba realizácie predmetného projektu je 30 mesiacov so začiatkom realizácie 04/2021 
a ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 09/2023, t.j. aj spracovanie Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Levoča vrátane jeho prerokovania a schválenia v orgánoch mesta (Komisie 
pri mestskom zastupiteľstve, Mestská rada, Mestské zastupiteľstvo).  
 
 
V Levoči, dňa  03.09.2021 
 
Spracovali: Mgr. Anna Babicová, Mgr. Zuzana Beregházyová 
 
 
 



 


