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

- Oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad   - 
   

 
Predmet rokovania:           Použitie dotácie  zo štátneho rozpočtu na záchranu a obnovu              
                                             kultúrnych pamiatok  z roku 2019 v sume 550 000,00 eur na      
                                             stavbu: „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa.  
 
Pre                        :         Mestské zastupiteľstvo – 14.02.2019                                               
 
Predkladá  :         Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚP a ŽP, SÚ 

 
 
Spracovateľ :        Miroslav Jablonovský , oddelenie IČ,ÚPaŽP,SÚ 
 
 
Návrh predkladateľa 
na uznesenie:                       Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje použitie dotácie  
                                              zo štátneho rozpočtu na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok            
                                              z roku 2019 v sume 550 000,00 eur na stavbu: „Prestavba   
                                              Námestia Majstra Pavla v Levoči, II.etapa“.  
 
 
  
Stanovisko komisie  :      Neprerokované v Komisii výstavby, územného plánu, životného 

prostredia, verejného  poriadku a dopravy.  
 
  
Stanovisko MR        :        Mestská rada v Levoči doporučuje Mestskému zastupiteľstvu v  
                                              Levoči schváliť použitie dotácie zo štátneho rozpočtu na  
                                              záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok z roku 2019 v sume  
                                              550 000,00 eur  na stavbu: „Prestavba Námestia Majstra Pavla  
                                              v Levoči, II. etapa“.  
  
 
 
Termín  : ihneď  
 
Zodpovedný  : Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚP a ŽP, SÚ  
                                                          
Na vedomie  : primátor mesta 

zástupca primátora 
prednosta MsÚ  

    hlavný kontrolór 
    právnik mesta 
 
 
V Levoči  dňa          :            06.02.2019 



 
Dôvodová správa k materiálu: 
 

 
Mestu Levoča bolo dňa 15.01.2019 doručené  z Ministerstva financií SR oznámenie - 

„Záväzný limit dotácie v roku 2019“ zo štátneho rozpočtu v sume  550 000,00 eur na 
záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. 
        

Nadväzne na uvedené Mesto Levoča žiadajú o predloženie „ Zoznamu akcií na 
financovanie záchrany a obnovy kultúrnych pamiatok v roku 2019“. Na základe uvedeného 
oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad 
doporučuje  použiť dotáciu na financovanie stavby: „Prestavba Námestia Majstra Pavla 
v Levoči – II. etapa“. 
 
 
V Levoči  dňa 06.02.2019 
 

Ing. Alžbeta Pitoráková 
                                                                             vedúca oddelenia IČ, ÚP a ŽP, SÚ 
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