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

 

Predmet rokovania: Informovanie o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach ku vykonanej                  
                                   kontrole Záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok. 
 

Pre:   Mestská rada – 11.02.2020 
Mestské zastupiteľstvo – 20.02.2020 

 

Predkladá:  Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta 
 

Spracovateľ:  Mgr. Nikolaj Kučka, prednosta MsÚ 
                                       Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1)  Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Levoči zobrať na vedomie správu o plnení, 

resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, vrátane dokladov 
preukazujúcich ich plnenie, resp. splnenie, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky - 
Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly, číslo: 008086/2019/1110/SMG. 

 

Termín:   21.02.2020 
 
Zodpovedný:   Ing. Miroslav Vilkovský, MBA, primátor mesta 
 

Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii  
 

Stanovisko MR:    
Mestská rada  berie na vedomie návrh predkladateľa a odporúčaMestskému zastupiteľstvu zobrať 
navedomie správu o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených 
nedostatkov, vrátane dokladov preukazujúcich ich plnenie, resp. splnenie, Najvyšší kontrolný úrad 
Slovenskej republiky - Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly, číslo: 
008086/2019/1110/SMG. 
 
 

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

V Levoči dňa:   07.02.2020 
  
 
  

 
 
 



Dôvodová správa 
 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1735/29 z 20.5.2019 bola v čase od 07.06.2019 do 
09.10.2019 vykonaná kontrola Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok v Meste Levoča, 
Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča, IČO:00329321. 
 Účelom kontroly bolo preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok 
a dodržanie pravidiel a postupov  pri čerpaní poskytnutých finančných prostriedkov. Predmetom 
kontroly bolo čerpanie poskytnutých dotácii a dodržanie pravidiel a všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  

V kontrolovanom období rokov 2016-2018 bolo prostredníctvom dotačného systému MK SR , 
programu Obnovme si svoj dom podporených v meste Levoča 12 projektov. V rámci realizovaných 
projektov obnovy NKP boli podporené pamiatky Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba Levoča, mestské 
opevnenie, meštianske domy na Námestí Majstra Pavla č.50 a 51, meštiansky dom na Košickej ulici 
č.26. Tri projekty boli realizované na účelom zbierania a spracovania dát a ilustrácií, ktoré sú 
podkladom pre vydanie monografie Dejiny mesta Levoča. 

Kontrolou dodržiavania postupu pri  obnove NKP v prípade realizácie projektu s názvom 
Levoča- odstránenie  havarijného stavu hradbového a parkanového múru mestského opevnenia č. 
ÚZPF č.2741/9,2741/10, ktorý bol realizovaný v roku 2017 bolo zistené, že mesto oznámilo začatie 
prác jeden deň po termíne stanovenom v zmluve o poskytnutie dotácie.  

Kontrolou dodržania zmluvných podmienok v prípade realizácie projektu s názvom 
Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1  - ukončenie reštaurovania spodnej časti 
veže, južnej fasády a obnova interiéru  veže bolo zistené, že súčasťou finančného vyúčtovania neboli 
predpokladané náklady projektu za jednotlivé roky realizácie, čo nebolo v súlade so zmluvou 
o poskytnutie dotácie. 

V prípade štyroch projektov realizovaných v roku 2018 mesto oneskorene zaslalo MK SR 
oznámenie o tom, že po realizácii projektu nevznikli výnosy, čo nebolo v súlade so zmluvami 
o poskytnutí dotácie. Pri realizácii dvoch projektov  v rámci podprogramu 1.3 Aktivity kultúrnej 
politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu bolo zistené, že mesto neodviedlo 
príspevok formou preddavku do umeleckého fondu vo výške 2% z vyplatených odmien spolu vo 
výške 591,50 eur, čím nepostupovalo v súlade so zákonom o umeleckých fondoch. 

Na základe kontrolou zistených nedostatkov Mesto Levoča prijalo 5 opatrení, a to: 
Opatrenie č. 1 – Zabezpečiť, aby oznámenia o začatí prác na obnove kultúrnej pamiatky boli odoslané 
na Krajský pamiatkový úrad v zmluvne stanovenom termíne. 
Zodpovedný: vedúci oddelenia investičnej činnosti, ÚP a ŽP, SÚ 
Termín: stály 
Plnenie opatrenia č.1 pri realizácii projektových zámerov v roku 2019:  
Projekt: Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – ukončenie reštaurovania 
spodnej časti veže južnej fasády a obnova interiéru veže, číslo zmluvy MK-4212/2017/1.6 

- Oznámenie o začatí prác Krajskému pamiatkovému úradu, pracovisko Levoča dňa 8.12.2017, 
j.č. IČ, ÚPaŽP, SÚ 2458/3895/2018, 

-  Oznámenie  o ukončení prác Krajskému pamiatkovému úradu, pracovisko Levoča zaslané  
28.11.2019 j. č. INV/33020/02742/2019/MJAB, 
 

Projekt: Levoča- odstránenie havarijného stavu parkánového múra na východnej strane mestského 
opevnenia, ÚZPF č. 2741/10, číslo zmluvy MK-3278/2019/1.2 

- Oznámenie o začatí prác Krajskému pamiatkovému úradu, pracovisko Levoča dňa 08.10.2019, 
j. č. INV/28188/02859/2019/MJAB, 



- Oznámenie  o ukončení prác Krajskému pamiatkovému úradu, pracovisko Levoča zaslané  
28.11.2019 j. č. INV/33021/02859/2019/MJAB, 
 

Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č. 2940/1,číslo zmluvy MK-
3704/2019/1.2 

- Oznámenie o začatí prác Krajskému pamiatkovému úradu, pracovisko Levoča dňa 25.09.2019, 
j. č. INV/27375/02500/2019/JSTA, 

- Oznámenie  o ukončení prác Krajskému pamiatkovému úradu, pracovisko Levoča zaslané  
12.12.2019 j. č. INV/2019/DLAB, 
 

Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č. 2939/1, číslo zmluvy MK-
3703/2019/1.2 

- Oznámenie o začatí prác Krajskému pamiatkovému úradu, pracovisko Levoča dňa 25.09.2019, 
j. č. INV/27374/02500/2019/JSTA, 

- Oznámenie  o ukončení prác Krajskému pamiatkovému úradu, pracovisko Levoča zaslané  
12.12.2019 j. č. INV/2019/DLAB, 
 

Projekt: Úprava strešnej krytiny nad pavlačou domu s. č. 28, Námestie Majstra Pavla č.28 v Levoči, 
číslo zmluvy: MK-3376/2019/1.2 

- Oznámenie o začatí prác Krajskému pamiatkovému úradu, pracovisko Levoča dňa 07.10.2019, 
j. č. INV/27909/02684/2019/ZČUR, 

- Oznámenie  o ukončení prác Krajskému pamiatkovému úradu, pracovisko Levoča zaslané  
06.12.2019. 

 
Opatrenie č. 2 – Zabezpečiť, aby súčasťou finančného vyúčtovania boli všetky povinné náležitosti. 
Zodpovedný: vedúci oddelenia finančného, vedúci oddelenia investičnej činnosti, ÚP a ŽP, SÚ 
Termín: stály 
Plnenie opatrenia č.2 pri realizácii projektového zámeru v roku 2019:  
Projekt: Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – ukončenie reštaurovania 
spodnej časti veže južnej fasády a obnova interiéru veže, číslo zmluvy MK-4212/2017/1.6 

- nerelevantné pre rok 2019. 
 
Opatrenie č. 3 – Zabezpečiť, aby súčasťou predkladaného vyúčtovania v zmluvne stanovenom 
termíne bolo aj oznámenie o vzniknutí, resp. nevzniknutí výnosov. 
Zodpovedný: vedúci oddelenia finančného  
Termín: stály 
Plnenie opatrenia  č.3 pri realizácii projektových zámerov v roku 2019:  
Projekt: Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, ÚZPF č. 2892/1 – ukončenie reštaurovania 
spodnej časti veže južnej fasády a obnova interiéru veže, číslo zmluvy MK-4212/2017/1.6 

- Odvod výnosov z poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu zaslané MK SR 
17.01.2020, j. č. UC/01164/00034/2020/ITUR, 

 
Projekt: Levoča- odstránenie havarijného stavu parkánového múra na východnej strane mestského 
opevnenia, ÚZPF č. 2741/10, číslo zmluvyMK-3278/2019/1.2 

- Odvod výnosov z poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu zaslané MK SR 
17.01.2020, j. č. UC/01164/00034/2020/ITUR, 

 
Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č. 2940/1,číslo zmluvy MK-
3704/2019/1.2 

- Odvod výnosov z poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu zaslané MK SR 
17.01.2020, j. č. UC/01164/00034/2020/ITUR, 



 
Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č. 2939/1,číslo zmluvy MK-
3703/2019/1.2 

- Odvod výnosov z poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu zaslané MK SR 
17.01.2020, j. č. UC/01164/00034/2020/ITUR,  
 

Projekt: Úprava strešnej krytiny nad pavlačou domu s. č. 28, Námestie Majstra Pavla č.28 v Levoči, 
číslo zmluvy: MK-3376/2019/1.2 

- Odvod výnosov z poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu zaslané MK SR 
17.01.2020, j. č. UC/01164/00034/2020/ITUR.  
 

Opatrenie č. 4 – V prípade realizácie projektov, ktorých výsledkom je autorské dielo, zabezpečiť 
zrážku príspevku formou preddavku do umeleckého fondu. 
Zodpovedný: vedúci oddelenia finančného a vedúci oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta 
Termín: stály 
 
Plnenie opatrenia č.4 pri realizácii projektového zámeru v roku 2019: nerelevantné z dôvodu, že 
Mesto Levoča nemalo schválený projektový zámer v roku 2019 v rámci programu Obnovme si svoj 
dom, podprogramu 1.3. 
 
Opatrenie č. 5 – Raz za  6 mesiacov bude primátorom mesta alebo jeho zástupcom zvolané pracovné 
stretnutie zodpovedných pracovníkov za plnenie zmlúv o poskytnutí dotácií na schválené predmetné 
projekty v rámci programu Obnovme si svoj dom. 
Zodpovedný:  prednosta MsÚ 
Termín: stály 
Plnenie opatrenia  č.5 pri realizácii projektových zámerov v roku 2019:  Záznam z Gremiálnej 
porady 02.12.2019, úloha č.11. 
 
 
Mesto Levoča v termíne do 29.11.2019 prijalo opatrenia na odstránenie kontrolou zistených 
nedostatkov  a návrh opatrení v Zmysle zápisnice o prerokovaní protokolu a výsledky kontroly číslo: 
Z-008086/2019/1110/SMG predložilo Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky – 
expozitúre Prešov v  termíne 29.11.2019. 
 
Mesto Levoča v  termíne do 31.1.2020 predložilo správu o plnení, resp. splnení prijatých opatrení 
na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov vrátane dokladov preukazujúcich ich plnenie, resp. 
splnenie na adresu najvyšší kontrolný úrad SR, Expozitúra Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 
a zároveň aj elektronický na požadovanú emailovú adresu. 
 
 Kontrolný orgán stanovil Mestu Levoča, že na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva bude informovať 
o výsledku kontroly a prijatých opatreniach zastupiteľstvo mesta Levoča. Zároveň bude informovať 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky formou výpisu u znesenia mestského zastupiteľstva 
o prerokovaní výsledkov kontroly. 
 
 V Levoči dňa 07.02.2020 
 
Spracovali: Mgr. Nikolaj Kučka, Mgr. Anna Babicová 


