
 

Dôvodová správa 

 

Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča sa plánuje zapojiť do projektu 

Modernizácia a inovácia Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča za účelom 

adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19 (ďalej len „projekt“) vyhláseným 

Ministerstvom kultúry SR v rámci ktorého by sme radi prispôsobili prevádzku divadelnej  

a kongresovej sály štandardom potrebným pre zvládnutie korona krízy, zlepšenie 

hygienických podmienok v objekte, čistotu ovzdušia, zabezpečenie rovnakého prístupu 

všetkých obyvateľov ku kultúre a spoločenskému dianiu a tiež zmodernizovali technické 

zariadenie.  

 Keďže súčasťou žiadosti je povinná príloha – súhlas zriaďovateľa so vstupom do 

projektu, navrhujeme, aby MZ tento vstup do projektu, spolufinancovanie a zabezpečenie 

jeho realizácie schválilo uznesením v znení, v akom ho predkladáme.    

 

Návrh na uznesenie predkladáme z dôvodu, že došlo k upresneniu celkových 

oprávnených výdavkov na realizáciu projektu v sume 210 526,32 eur a zabezpečenie 

spolufinancovania realizovaného projektu vo výške min. 5% v sume 10 526,32 eur. 

Zároveň žiadame o zrušenie uznesenia č. 27/47 zo dňa 23.9.2021.  



MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO mesta Levoča 
Námestie Majstra Pavla č. 54, 054 01  Levoča 

 
Predmet rokovania : Návrh na schválenie uznesenia na predloženie žiadosti 

 o nenávratný  finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP- PO7-
 SC77-2021-75 z Integrovaného regionálneho  operačného 
 programu. 

 
Pre   : Mestskú radu – 16.11.2021 
                                                        
Predkladá  : Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča. 
 
Spracovateľ  : JUDr. Zuzana Kamenická – riaditeľka MsKS. 
  
Návrh predkladateľa na uznesenie:  
 
   Mestské zastupiteľstvo mesta Levoča schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v 
súvislosti s pandémiou COVID-19 z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 
mestskou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou Mestské kultúrne stredisko mesta 
Levoča na projekt s názvom „Modernizácia a inovácia Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča 
za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ (ďalej len „projekt“) a zároveň 
schvaľuje realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta. 
  Mestské zastupiteľstvo mesta Levoča schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 
210.526,32 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške min. 5% spolufinancovania v sume 10.526,32 eur a zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
  Mestské zastupiteľstvo mesta Levoča oprávňuje štatutárneho zástupcu mestskej príspevkovej 
organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP vrátane 
prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok. 
    

 
Stanovisko MR         : Mestská rada doporučuje MZ schváliť zabezpečenie realizácie 

projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 
projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 210.526,32 eur a 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške min. 5% spolufinancovania v sume 
10.526,32 eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

   
Termín : 16.11.2021 
Zodpovedný  : JUDr. Zuzana Kamenická – riaditeľka MsKS 
 
Na vedomie  : Primátor mesta 
         Zástupca primátora  
      Prednosta úradu     
       Kontrolór mesta 
 
   V Levoči   9.11.2021 



MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO mesta Levoča 
Námestie Majstra Pavla č. 54, 054 01  Levoča 

 
Predmet rokovania : Zrušenie uznesenia č. 27/47 zo dňa 23.9.2021 k bodu: Návrh na 

 schválenie uznesenia na predloženie žiadosti  o nenávratný 
 finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021- 75  

  z Integrovaného regionálneho operačného programu. 
 
Pre   : Mestskú radu – 16.11.2021 
                                                        
Predkladá  : Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča. 
 
Spracovateľ  : JUDr. Zuzana Kamenická – riaditeľka MsKS. 
  
Návrh predkladateľa na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Levoča schvaľuje zrušenie uznesenia č. 27/47 z dôvodu  upresnenia 
celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu a zabezpečenie spolufinancovania 
realizovaného projektu, ktoré budú predmetom schvaľovania nového uznesenia. 
 
    
    

 
Stanovisko MR         : Mestská rada doporučuje MZ schváliť zrušenie uznesenia č. 27/47 z 

dôvodu  upresnenia celkových oprávnených výdavkov na realizáciu 
projektu a zabezpečenie spolufinancovania realizovaného projektu, 
ktoré budú predmetom schvaľovania nového uznesenia. 

   
Termín : 16.11.2021 
Zodpovedný  : JUDr. Zuzana Kamenická – riaditeľka MsKS 
 
Na vedomie  : Primátor mesta 
         Zástupca primátora  
      Prednosta úradu     
       Kontrolór mesta 
 
   V Levoči   9.11.2021 
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