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Spracovateľ:     Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie projektu „Rekonštrukcia strechy meštianskeho 

domu na Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1“ 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 2020, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 

2) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia strechy 
meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1“ vo výške 

65 456EUR 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:  bez prerokovania v komisii  
 

Stanovisko MR:    MR schvaľuje  návrh predkladateľa 
 

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

V Levoči dňa:  14.11.2019 
 
   



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. 
  

Objekt sa nachádza v radovej blokovej zástavbe na námestí. Skladá sa z troch traktov: predný 
trakt do námestia, dvorný trakt a zadný trakt, orientovaný do Kláštorskej ulice. Súčasný 
stavebnotechnický stav objektu, ktorý je dlhodobo bez väčšieho stavebného zásahu, je narušený. 
Strecha je v havarijnom stave. Posledná zhodnocujúca komplexná oprava objektu bola realizovaná po 
požiari v r. 1923. Všetky ostatné opravy je možné hodnotiť už iba ako zhoršujúce jeho stavebný stav a 
znižujúce kvalitu jeho autentických hodnôt. Súčasnú krytinu prestrešenia objektu tvorí viacero druhov. 
Nad predným traktom do námestia je použitá Bobrovka drážková s okrúhlym rezom, v strednom trakte 
nad dvorným krídlom je použitá tzv. Francúzska škridla a na zadnom trakte do Kláštorskej ulice je 
kombinácia Francúzskej škridle a dvojdrážkovej (v súčasnosti typ Steinbruck). Na pultových strechách 
predného a zadného traktu je použitá plechová krytina na stojatú drážku. Všetky druhy spomínaných 
krytín sú v dezolátnom stave, degradáciou materiálu a veľkým množstvom vypadnutých škridiel ako aj 
prederaveným plechom na viacerých miestach. Spôsobujú zatekanie vody do krovu, je poškodené 
množstvo drevených častí krovu a je nutné odstrániť tieto poruchy a vady. Klampiarske prvky sú 
taktiež značne poškodené, spoje popraskané a zanesené nánosmi. Lemovky v okolí komínov 
spôsobujú zatekanie a oplechovanie štítového múru v zadnom trakte je deštruované, v časti úplne 
chýba.  
 

Zámerom projektu : výmena jestvujúcich zmiešaných keramických krytín za novú 
keramickúDRAŽKOVÚ BOBROVKU na celom objekte okrem jestvujúcich pultových striech, ktoré 
budú prekryté pozinkovaným plechom. 

Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 08.11.2019. 
 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt „Rekonštrukcia 

strechy meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1“ 

Štruktúra financovania projektu: 
- celkové náklady na projekt:      163 640EUR 
- požadovaná dotácia z MK SR:   98 184 EUR 
- spolufinancovanie bude realizované až po schválení  predkladaného projektového zámeru riadiacim 

orgánom (MK SR)   v rámci grantového programu  Obnovme si svoj dom 2020 vo výške  65 
456EUR. 

 
V Levoči, dňa  14.11.2019 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová 


