Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta – komisia Mestského
zastupiteľstva v Levoči
Mgr. Eva Chalupecká, predseda komisie

V Levoči dňa 05.02.2019

POZVÁNKA
V súlade s ustanovením čl. 4 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku
komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči
zvolávam
zasadnutie Komisie kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta,
ktoré sa uskutoční dňa 08. februára 2019 (piatok) o 13.00 hod. v budove
Mestského úradu v Levoči – miestnosť č. 28 na prvom poschodí

PROGRAM
1. Otvorenie – úvod.
2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutí dotácií na rok 2019 v zmysle VZN č. 22/2015 –
oblasť kultúry.
3. Webová stránka mesta Levoča.
4. Parkovanie pri vonkajších terasách na Námestí Majstra Pavla v Levoči.
5. Rôzne.
6. Diskusia.
7. Záver.

Mgr. Eva Chalupecká
predseda komisie
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Dôvodová správa
Návrh predkladá oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta
žiadostí organizácií pôsobiacich na území mesta Levoča.

na základe predložených

Žiadosť o dotáciu v zmysle § 13 ods. 1 písmeno A- podpora projektov a činnosti VZN mesta
Levoča č. 22/2015 podali:
Inštitúcia /žiadateľ
Levočské Babie Leto, .o.z. Levoča,
Kláštorská ulica 36

Požadovaná dotácia
1500,00

Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže,
spoločenstvo PAVOL pri kláštore
minoritov Levoča

200, 00 eur

Katolícka univerzita
v Ružomberku

2000,00

SNM- Spišské múzeum v Levoči

3000,00

účel
12. ročník festivalu vážnej
hudby- Medzinárodný festival
LBL . Miesto realizácie Mestské
kultúrne stredisko mesta Levoča.
Zámerom festivalu – obnoviť
historickú Levoču ako kultúrne
centrum Spiša a predĺžiť turistickú
sezónu mesta.
Celkové náklady: 20 500 eur
Požadovaná dotácia: 1500 eur na
nájom a doprava krídla.
Vlastné zdroje , sponzori :18 500
eur deklarujú.
Organizovanie živého Betlehema
v termíne 25.12.2019 v Kláštore
minoritov v Levoči. Celkové
náklady: 350 eur, požadovaná
dotácia: 200 eur v čelení pitný
režim 30 eur, výroba a tlač
plagátov 20 eur, nákup podporného
technického zariadenia
(osvetlenie, ozvučenie, nákup
materiálneho vybavenia –oblečenie
sôch, detský workshop –materiálne
vybavenie: 50 eur.
Medzinárodná prehliadka
speváckych zborov, súťaž
mladých organistov, miesto
realizácie festivalu Bazilika sv.
Jakuba v Levoči v termíne 20.21.7.2019.
V rámci tohto festivalu sa
predstavia žiaci, absolventi
a učitelia umeleckých škôl,
vysokoškolskí pedagógovia
s hudobným zameraním , zbory zo
Slovenska aj zo zahraničia.
Umelecké dielo bude prezentované
aj v zahraničí a to prostredníctvom
DVD vydanom zahraničným
vydavateľstvom v Rakúsku.
Celkové náklady: 3800 eur.
Požadovaná dotácia: 2000 eur
v čelení na náklady na vyhotovenie
DVD záznamu akcie vo výške 300
eur, náklady na ubytovanie. Dovoz
a odvoz umelcov a ich hudobných
nástrojov vo výške: 1700 eur.
Levoča v rokoch 1918-1919.
Cieľom projektu je zhromaždiť
a tlačovou formou vydať Katalóg,

Občianske združenie Levočan ,
NMP48, Levoča

4000 eur

Občianske združenie Levočan ,
NMP48, Levoča

2000 eur

Občianske združenie Pramienok ,
Levoča

1100 eur

Občianske združenie Pramienok,
Levoča

600 eur

ktorý bude dokumentovať
najnovšie poznatky o dejinách
Levoče z obdobia dvoch rokov
1918-1919. Účel: sprístupniť
vedeckým badaním informácie
odbornej, laickej verejnosti
dostupnými formami a súčasnými
trendmi (výstavy, semináre,
prednášky) . Celkové náklady:
6000 eur, požadovaná dotácia:
3000 eur, grafické spracovanie:
500 eur, tlač 2500 eur
Žiaci výtvarného odboru Základnej
umeleckej školy v Levoči po 18 –
tý krát sa zúčastnia
Medzinárodného festivalu
mládeže v mestečku Berceto.
Termín realizácie: júl- august
2019.Mladí levočskí výtvarníci
počas svojho pobytu prezentujú
svoje talenty formou netradičných
výtvarných techník (napr.mozaika).
Hlavným poslaním festivalu je
realizácia výtvarných diel,
stretávanie nových ľudí,
spoznávanie kultúr, šírenie kultúry.
Celkové náklady: 8000 eur,
požadovaná dotácia: 4000 eur =
doprava.
Projekt: Chorus minor a FS
Levočan v aktívnom kultúrnom
dianí .
Cieľom projektu: materiálne
a technické vybavenie dvoch
kultúrnych telies za účelom ich
prezentácie na národných
a medzinárodných fórach.
Predmetom projektu: je materiálne
a technické vybavenie dvoch
kultúrnych telies (krojové
a kostýmové vybavenie vrátane
nákupu materiálu). Celkové
náklady: 4000 eur, požadovaná
dotácia: 2000 eur (materiálno
technické vybavenie).
Megapiroh 2019, termín realizácie
júl 2019, miesto realizácie:
Sídlisko pri prameni Levoča.
Prínos: zviditeľnenie mesta
a regiónu prostredníctvom
gastronómie ako kľúčového
nástroja rozvoja mesta a regiónu.
Celkové náklady: 2200 eur,
požadovaná dotácia: 1100 eur =
materiálne vybavenie: 550 eur,
vystúpenie kultúrnych telies: 550
eur.
Projekt: Deň detí – Hurá na
prázdniny. Termín realizácie:
06/2019. Miesto realizácie:
Sídlisko pri prameni – verejné

Občianske združenie Pramienok,
Levoča

600 eur

Občianske združenie Pramienok,
Levoča

600 eur

Levočský kreatívny spolok, o.z.
Levoča

2500 eur.

Rodičovské združenie pri ZŠ
Francisciho 11,Levoča

600 eur

priestranstvo. Cieľom projektu: je
vytvoriť detský festival radosti
a zábavy, hravý deň plný
prekvapení, výnimočný,
výnimočný, originálny,
nezabudnuteľný pre detí všetkých
vekových kategórií a to
prostredníctvom hudby,
športových súťaží, hier
a spoločných tvorivých dielní
a samozrejme výhier a drobných
odmien pre deti. Celkové náklady:
1200 eur, materiálne vybavenie:
1200 eur, z toho požadovaná
dotácia: 600 eur.
Mikuláš -12.2019. Miesto
realizácie. Sídlisko pri prameni
Levoča- verejné priestranstvo.
V tento deň chcú pre deti pripraviť
veľa zážitkov, radosti, zábavy
a hlavne príchod Mikuláša so
svojimi pomocníkmi a čertom,
ktorí deťom prinesú nielen sladké
prekvapenie.
Celkové náklady: 1200 eur,
materiálne vybavenie: 1200 eur,
z toho dotácia 600 eur.
Malý piroh 4.2019. Miesto
realizácie. Sídlisko pri prameni
Levoča- verejné priestranstvo.
Kultúra a cestovný ruch je kľúčom
rozvoja mesta a regiónu. Sú to
tradície a hodnoty prezentujúce
kultúru aj mesto. Jednou z činnosti
na prezentáciu kult.hodnôt je aj
gastronómia. Celkové náklady:
1200 eur. Požadovaná dotácia: 600
eur, z toho materiálne vybavenie:
600 eur, vystúpenie kult.telies: 600
eur.
Kreatívne dielne a kultúrne
podujatia pod radnicou. Názov
činnosti: kreatívne dielne, výstavy,
kultúrne podujatia, zhromaždenia
občanov. Celkové náklady: 10 900
eur, požadovaná dotácia: 2500 eur.
= materiál kreatívne dielne.
Oslava 20.výročia Detského
folklórneho súboru Venček,
Termín realizácie máj 2019, miesto
realizácie: Levoča. Výsledkom
projektu je prezentácia DFS
v meste Levoča = šírenie kultúry
a národných tradícií cez najmladšiu
generáciu a prezentácia kult.
hodnôt prostredníctvom DFS
Venček a pozvaného DFS
RAGAČINKA z Hrušova okres
Veľký Krtíš – výmena skúsenosti
(spoznávanie krás z inej oblasti
SR).

Občianske združenie Krásny Spiš
Levoča

1000 eur

Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom Levoča

300 eur

TJ Javorinka Levoča

270 eur

Združenie turizmu Levoča

1500 eur

Celkové náklady: 600 eur,
požadovaná dotácia: 600 eur=
doprava hosťujúceho telesa -300
eur, pitný režim pre účastníkov
podujatia: 150 eur, materiálne
vybavenie:150 eur.
Zámerom projektu: je propagácia
života na Spiši vrátane Levoče
v období po 2 svetovej vojne a
zachovanie spomienok na dejinné
udalosti previazané so životom
bežných ľudí v mestách a obciach
na Spiši . Súčasťou zámeru je
zachovanie „malej“ histórie
obyčajných ľudí a ich „sedliacku“
múdrosť. Cieľom projektu je
vydanie knižnej publikácie
autorky Jolany Takáčovej , ktorá
v krátkych cca 30 poviedkach
spomína a prerozpráva spomienky
obyčajných ľudí na mnohé udalosti
na Spiši. V poviedkach je
zachytený život, správanie
a názory širokej vrstvy ľudí zo
Spiša. Kniha dokumentuje múdrosť
obyčajných ľudí na Spiši. Celkové
náklady: 1500 eur, požadovaná
dotácia: 1000 eur= tlač knihy.
AUTVENT 2019. Miesto
realizácie: Mestské kultúrne
stredisko Levoča, termín realizácie:
1.12.2019. Autvent 2019 je
benefíciou v prospech osôb
s autizmom. Podujatie sa začne
hudobným predstavením
a pokračuje adventným slovom,
prezentáciou drobných prác deti
s autizmom. Celkové náklady: 700
eur, požadovaná dotácia: 300 eur=
technická príprava podujatia, návrh
a graf. spracovanie pozvánky, tlač
pozvánok.
Poznávanie prírodných
a kultúrnych hodnôt v Levočský
vrhoch 2019. Zabezpečenie
turistických aktivít v roku 2019 –
zimný a letný prechod Levočskými
vrchmi a cykloprechod.
Hlavným cieľom projektu
a poslaním pri organizovaní tohto
podujatia týchto stretnutí je
otváranie priestoru za poznaním
všetkých krás nepoznaného územia
Levočských vrchov, zvyšovanie
kultúrnej identity ... Celkové
náklady: 300 eur, požadovaná
dotácia: 270 eur,pozvánky: 85 eur,
účastnícke listy: 85 eur, doprava:
100 eur
Zlepšenie informovanosti
návštevníkov mesta Levoča

o turizme a službách
(termín realizácie: marec-júl 2019.
Oprava turistických máp v Levoči
časť Závada ,a v lokalite Kováčova
vila ktoré sú vo vlastníctve
združenia). Mapy popisujú
turistické trasy a danosti o meste
Levoča a jeho okolia.
Vydanie prospektu s ubytovacími
a stravovacími zariadeniami mesta.
V prospekte budú uvedené všetky
ubytovanie a stravovacie
zariadenia pôsobiace na území
mesta Levoča. Členovia združenia
zdarma a ostatní za poplatok
z dôvodu participácie o spoločnú
prezentáciu CR v meste Levoča.
O tento materiál je záujem najmä
zo strán cestovných kancelárií,
agentúr a individuálnych
návštevníkov, ktorí majú záujem
navštíviť mesto. Materiály sa budú
distribuovať prostredníctvom TIK,
na výstavách CR, distribúcia na
Diaľničnú spoločnosť – hraničné
prechody SR. Náklad 2000
výtlačkov. Celkové náklady: 1650
eur, požadovaná dotácia: 1400 eur,
mapa 2 krát = 350 eur, prospekt =
1100 eur.

Celková finančná čiastka vyčlenená v rozpočte mesta na rok 2019:

12 000 eur

Komisia rozdelí podľa VZN na podporu projektov a činností 90%=

10 800 eur

Rezerva primátora 10%

1 200 eur

V zmysle VZN 22/2015, kompletné žiadostí sa doručujú do 30.11. bežného roku.
Žiadostí o poskytnutie dotácie z rezervy primátora podľa tohto nariadenia sa môžu
predkladať celoročne.

V Levoči, dňa 05.02.2019
Vypracovala: Mgr.Anna Babicová

