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Predmet rokovania: Projekt: Radnica, Námestie Majstra Pavla č.2  v Levoči -  
     projektová dokumentácia, ÚZPF č.  2891/1 
 

Pre:      Mestská rada – 12.11.2019 
Mestské zastupiteľstvo –21.11.2019 

 

Predkladá:     Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
 

Spracovateľ:     Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1)  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie projektu  „Radnica, Námestie Majstra 

Pavla č.2 v Levoči- projektová dokumentácia, ÚZPF č. 2891/1“ 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 „Radnica, Námestie 
Majstra Pavla č.2 v Levoči- projektová dokumentácia, ÚZPF č. 2891/1“ vo výške 
2080EUR 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. 
 Zámerom projektu je spracovanie 1. etapy projektovej dokumentácie obnovy radnice  
v Levoči, ktorá sa bude týkať obnovy prízemia objektu a nevyhnutných úprav, ktoré majú nadväznosť 
v ďalších podlažiach a súvisia s navrhovanými úpravami prízemia: napojenie na rekonštruované 
rozvody inžinierskych sietí. sanácia vlhkosti v suterénnych priestoroch, ktoré sú zdrojom vlhkosti 
v prízemí, riešenie protipožiarnej ochrany objektu, plošná výmera: prízemie - 604 m2 + arkádové 
podlubie 232 m2. 

Cieľom je prinavrátenie autentických hodnôt centrálnej budove na námestí z doby jej vzniku 
v 16.-17. storočí ako renesančnej stavby, kedy prízemie predstavovalo centrum obchodu a stretávania 
sa občanov mesta a návštevníkov radnice. Bolo otvorené prejazdom  v strednom trakte do oboch strán 
a bočné trakty slúžili ako predajne, mestská lekáreň, malé krámiky otvorené ako do podlubia, tak aj do 
prejazdu. Cieľom je obnoviť túto funkciu a objekt zapojiť do oživeného námestia. 

Výsledkom projektu bude projektová dokumentácia v stupni pre realizáciu stavby, ktorá 
bude slúžiť na pre vlastnú obnovu objektu a elimináciu nevhodných devastačných vplyvov, 
rekonštrukciu inžinierskych sietí ako aj na hľadanie finančných prostriedkov vlastníkom na jej 
zabezpečenie. 
 
Pozostávať bude z : 
A/Vlastného stavebného objektu časť: architektúra, statika vrátane statického posudku, vykurovanie 
a nová plynová kotolňa, silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, zdravotechnika, požiarny rozvod vody 
, osvetlenie, plynofikácia, sanácia proti vlhkosti 
Protipožiarna ochrana objektu  
B/ nové napojenie objektu na verejné rozvody inžinierskych sietí : vodovod a kanalizácia 
C/ položkovitý rozpočet 
Súčasťou PD budú aj: 
- výkresová dielenská dokumentácia požadovaných prvkov a konštrukcií podľa rozhodnutia KPÚ 
Prešov (stolárskych, kamenárskych a zámočníckych  výrobkov)  
- zapracovanie výsledkov z Návrhu na reštaurovanie vybratých prvkov do projektovej dokumentácie 
a rozpočtu. 
 Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 08.11.2019. 
 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt „Radnica, Námestie 
Majstra Pavla č.2 v Levoči- projektová dokumentácia, ÚZPF č. 2891/1“. 
Štruktúra financovania projektu: 
- celkové náklady na projekt:      41 548 EUR 
- požadovaná dotácia z MK SR:  39 468 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  2080,- 
EUR. 

 
V Levoči, dňa  14.11.2019 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová 


