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

 

Predmet rokovania:    Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči,  
                                       ÚZPF č. 2939/1 
 

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  „Dom 

meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF: 2939/1“ 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 
„Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF: 2939/1“ vo výške 
433,-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  obnovu a výmenu stolárskych 
výrobkov fasády pre objekt Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči. 
 Riešený objekt meštianskeho domu sa nachádza na Námestí Majstra Pavla č. 50 v Levoči, v jeho 
západnej časti. Jedná sa o pamiatkovo chránený nehnuteľný objekt evidovaný v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu (ÚZPF) v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 2939/1.     
Objekt meštianskeho domu pozostáva z troch hlavných celkov a to: 
- uličný objekt - hlavná časť meštianskeho domu orientovaná hlavnou fasádou smerom k Námestiu 
Majstra Pavla v Levoči. 
- dvorový objekt - krídlo meštianskeho domu pozdĺž južnej hranice parcely s fasádou orientovanou na 
juh do nádvoria, ktoré je zdieľané spolu s meštianskym domom č. 51 na Námestí Majstra Pavla. 
- ukončovací objekt - krídlo na západnej strane parcely v jej celej šírke s fasádou orientovanou 
smerom do Kláštorskej ulice.  

Prevádzkovo je riešený objekt prepojený s meštianskym domom č. 51 v ktorom súčasný 
vlastník - Mesto Levoča prevádzkuje domov pre seniorov.  
  V roku 2018 z programu Obnovme si svoj dom  bola vypracovaná projektová dokumentácia,  
ktorá rieši návrh obnovy fasád predmetného meštianskeho domu, ktorému predchádzalo spracovanie 
zamerania a vypracovanie odborného posúdenia príčin zavĺhania objektu. Realizačný projekt vychádza 
z odporúčaní spomenutých v posúdení príčin zavĺhania fasád a z konzultácii so zástupcami Krajského 
Pamiatkového Úradu Prešov, pracovisko Levoča. 

Obsahom projektovej dokumentácie jeobnova hlavnej, uličnej a dvorových fasád,obnova 
plastickej výzdoby fasád, odvlhčenie fasád, obnova pavlače, obnova a výmena stolárskych výrobkov 
fasád, obnova klampiarskych výrobkov na fasádach a dažďových zvodov, spriechodnenie 
prevetrávania suterénov. 

Predkladaný projektový zámer je prvou fázou postupnej a komplexnej obnovy NKP a  rieši 
obnovu a výmenu stolárskych výrobkov fasády.  
Okenné a dverné otvory hlavnej fasády budú riešené:  
- Vonkajšie špaletové okno sa opraví a vnútorné okno bude nahradené novým dreveným oknom s 
rovnakou hrúbkou rámov s izolačným dvojsklom. Pred realizáciou sa vypracuje dielenská 
dokumentácia týchto okien a schváli sa KPÚ. 
- Veľké vstupné brány sa obnovia umelecko remeselným spôsobom.  
 . Predmetom projektu je   obnova výkladu, 4 okien, 2 okeníc a 1vchodovej brány . 
 Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 31.12.2018.  
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt  „Dom meštiansky, 
Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči, ÚZPF: 2939/1“. 
Štruktúra financovania projektu: 
- celkové náklady na projekt:      8 639   EUR 
- požadovaná dotácia z MK SR:   8 206  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  433 EUR.  
Predpokladaný termín schválenia žiadosti je apríl 2019.   
 
V Levoči, dňa  24.01.2019 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová 


