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

 

Predmet rokovania: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči,  
    ÚZPF č.2939/1  
 

Pre:       Mestská rada – 13.04.2021  
 Mestské zastupiteľstvo –22.04.2021 

 
Predkladá:      oddelenie IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
  
Spracovateľ:      Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM  
                                           Ing. Dávid Labuda, odd. IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
       Ing. Barbora Javorská, referent verejného obstarávania 
 
 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1) Mestská rada odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 

stavebných prác na zákazku: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č. 
2939/1“ 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. 

 
Termín:   23.04.2021 
 
Zodpovedný:   Mgr. Nikolaj Kučka, prednosta MsÚ 
 

Stanovisko komisie MZ:           

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy  
odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 
na zákazku: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č. 2939/1“ 
 
Stanovisko MR:    Bude doplnené po rokovaní MR 
 
 
Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    hlavný kontrolór 
    právnik mesta 
 
V Levoči dňa:   09.04.2021   

 

 



 
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 obnovu NKP. 

 
Predmetom a zámerom projektu je obnova hlavnej uličnej fasády predmetného 
meštianskeho domu, s viditeľným poškodením fasády a plastických článkov, obnova 
klampiarskych výrobkov na hlavnej uličnej fasáde a dažďových zvodov. 

 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt „Dom meštiansky, 
Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č. 2939/1“ 
Štruktúra financovania projektu: 
- celkové náklady na projekt:      8413   EUR 
- požadovaná dotácia z MK SR:  7991  EUR 

- spolufinancovanie bude realizované až po schválení  predkladaného projektového zámeru 
riadiacim orgánom (MK SR)   v rámci grantového programu  Obnovme si svoj dom 2021 vo 
výške  422 EUR.  Predpokladaný termín schválenia žiadosti  je máj 2021.   
 
V Levoči, dňa  09.04.2021 
 
Spracovali: Ing. Dávid Labuda, Ing. Barbora Javorská, Mgr. Anna Babicová 
 


