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

 

Predmet rokovania: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.47 v Levoči,  
ÚZPF č. 2936/1 – projektová dokumentácia 

 

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  „Dom meštiansky, Námestie Majstra 

Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – projektová dokumentácia“ 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 „Dom meštiansky, Námestie 
Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – projektová dokumentácia“ vo výške 2800 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:  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. 
  

Cieľom a zámerom projektu je vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej 
dokumentácie.   

 
Výstupom projektu bude vypracovanie architektonickej štúdie  v tlačenej 

a elektronickej forme,vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
v tlačenej a elektronickej forme a  vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu 
stavby  v tlačenej a elektronickej forme. 

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

meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – projektová 
dokumentácia.“ 

 
Štruktúra financovania projektu: 
- celkové náklady na projekt:      54500EUR 
- požadovaná dotácia z MK SR51700EUR 
- spolufinancovanie bude realizované až po schválení  predkladaného projektového zámeru 

riadiacim orgánom (MK SR)   v rámci grantového programu  Obnovme si svoj dom 2020 vo 
výške  2800EUR. 

 
V Levoči, dňa  14.11.2019 
 
Spracovala: Mgr. Anna Babicová 


