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

 

Predmet rokovania:    Projekt: Levoča- odstránenie havarijného stavu parkanového  
                                      múru na východnej strane mestského opevnenia, ÚZPF č.2741/10. 
 

Pre:         Mestská rada – 05.02.2019                                                 
 Mestské zastupiteľstvo – 14.02.2019 

 

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  „Levoča 

– odstránenie havarijného stavu parkanového múru na východnej strane mestského 
opevnenia, ÚZPF č. 2741/10“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky a v zmysle § 6 ods.1 písm. c) zákona č.434/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 
Z. z, program Obnovme si svoj dom 2019, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 

2) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie projektu 
„Levoča – odstránenie havarijného stavu parkanového múru na východnej strane 
mestského opevnenia, ÚZPF č. 2741/10“ vo výške 4 422,-EUR 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:  -  
 

Stanovisko MR:               MR schvaľuje  návrh predkladateľa 
 

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

V Levoči dňa:               24.01.2019   



 

Dôvodová správa 
  
            Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na 
podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok 
projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok v lokalitách 
svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, 
interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými 
hodnotami. 
  Uvedená výzva umožňuje získanie finančných prostriedkov  na odstránenie 
havarijného stavu parkánového múru na východnej strane mestského  opevnenia. 
 

Tento projekt sa zaoberá opravami havarovaných a fyzicky zdevastovaných častí 
mestskej fortifikácie na východnej strane mestského pevnenia. Konkrétne ide o úsek 
poškodených hradieb v mieste parkánového múra na východnej strane mestského pevnenia 
medzi dvoma otvorenými baštami v úseku medzi Menhardskou bránou a Klasicistickým 
pavilónikom. 

Jedná sa o úsek parkánového múra medzi 1.a 2. otvorenou baštou na juhovýchodnej 
strane mestského pevnenia celkovej dĺžky cca 12,0 m. Zrútená časť muriva do hĺbky 0,5 -0,6 
m je na úseku dĺžky približne 8,0m. Silne narušená časť, ktorá hrozí zrútením je v dĺžke cca 
4,0 m. Ohrozená časť parkánového múra je od osi zdravej časti múra vychýlená až 0,6 m. 
Oprava hradobného múra spočíva v jeho statickom zabezpečení predstavujúcom vybúranie 
zvetraného úseku, ako aj muriva hroziaceho zrútením a následne jeho opätovné vymurovanie, 
t.j. postupné premurovanie postihnutých úsekov a vrstiev muriva.  

Cieľom projektu - ďalšia etapa záchrany mestského fortifikačného systému, niektoré 
časti sú statický narušené, zavlhnuté a nepriaznivo ovplyvňuje celkový stavebno-technický 
stav NKP. 

Zámer obnovy NKP – obnova NKP – sanáciou vypadnutých a rozrušených častí 
parkanového múra, ktorý je v havarijnom stave, je nevyhnutným opatrením pred 
rozsiahlejšími deštrukciami, ku ktorým v tejto línií mestského opevnenia dochádzalo 
v posledných rokoch. 

  Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 31.12.2018.  
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt  „Levoča – 

odstránenie havarijného stavu parkanového múru na východnej strane mestského 
opevnenia, ÚZPF č. 2741/10“. 
 
Štruktúra financovania projektu: 
- celkové náklady na projekt:      86 822   EUR 
- požadovaná dotácia z MK SR:  82 400   EUR 

- spolufinancovanie bude realizované až po schválení  predkladaného projektového zámeru 
riadiacim orgánom (MK SR)   v rámci grantového programu  Obnovme si svoj dom 2019 vo 
výške  4 422 EUR.  Predpokladaný termín schválenia žiadosti  je apríl 2019.   
 
V Levoči, dňa  24.01.2019 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová 


