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

 

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

Pre:       Mestská rada – 16.02.2021  
 Mestské zastupiteľstvo –25.02.2021 

 

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

Spracovateľ:      Mgr. Anna Babicová, ved.odd.CRaRM 
       Ing. Dávid Labuda, odd. IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
                               Vladimír Schwarzbacher, odd.MM 
 
 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1)  Mestské  zastupiteľstvo  schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky na Námestí  

Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – reštaurátorská dokumentácia“ v rámci 
výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 
zákona č.299/2020  Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 

 
2) Mestské  zastupiteľstvo  schvaľuje spolufinancovanie projektu  „Dom meštiansky na 

Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 –reštaurátorská 
dokumentácia“vo výške 296,-EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.  

 
Termín:   26.02.2021 
 
Zodpovední:   Mgr. Ľuboš Kamenický 
Ing. Lenka Petrášová 
                                                    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:   18.02.2021   

 



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. 
 
 Uvedená výzva umožňuje získanie finančných prostriedkov  na  vypracovanie 
reštaurátorskej dokumentácie. 

Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol po predlžení stanovený na 
15.2.2021.  

Z výsledkov pamiatkového výskumu vyplynuli požiadavky na realizáciu ďalších 
výskumov: statického, stavebno-technického prieskumu, mykologického, dendrologického 
prieskumu a reštaurátorského výskum orientované najmä na hlavnú fasádu, umeleckú 
výzdobu a výtvarné detaily fasád a interiérov  na ojedinelé a jedinečné pamiatkové hodnoty 
u NKP. 

Z týchto výsledkov pamiatkového výskumu sa nevyhnutne považuje vykonať 
reštaurátorsky výskum orientovaný najmä na reštaurátorský výskum celej fasády orientovanej 
do námestia, reštaurátorský výskum umeleckej výzdoby a výtvarných detailov fasád (ulica 
Kláštorská, ulica Námestie Majstra Pavla, prechod z Námestia do Kláštorskej ulice, dvorová 
fasáda), reštaurátorský výskum výtvarných detailov interiérov. V rámci toho výskumu sa bude 
realizovať aj stratigrafický výskum jednotlivých náterov exteriérových fasád pre určenie 
pôvodnej farebnosti objektu a omietok kamenných článkov a určia  sa, potvrdia ich primárne 
výrazové pôsobenia ako obnažených bez náterov, omietok, resp. opatrených náterom. Tento 
výskum bude realizovaný tak, aby bolo možné metodicky rozhodnúť o obnove.  
 Vypracovaním reštaurátorskej dokumentácie  bude ďalším technickým stupňom 
prípravy do obnovy významného historického objektu nachádzajúceho sa v bezprostrednej 
pohľadovej blízkosti svetového unikátu – Bazilika sv. Jakuba/pamiatka UNESCO. 

Predmetom projektu je spracovanie reštaurátorskej dokumentácie v rozsahu správa 
z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie.  

Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt „Dom 
meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – reštaurátorská 
dokumentácia“ 
Štruktúra financovania projektu: 
- celkové náklady na projekt:      5 496   EUR 
- požadovaná dotácia z MK SR:  5 200EUR 

- spolufinancovanie bude realizované až po schválení  predkladaného projektového zámeru 
riadiacim orgánom (MK SR)   v rámci grantového programu  Obnovme si svoj dom 2021 vo 
výške  296 EUR.   
 
V Levoči, dňa  18.02.2021 
 
Spracovali: Mgr. Anna Babicová, Ing. Dávid Labuda, Vladimír Schwarzbacher 


