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

 
Predmet rokovania: Projekt: NKP  mestské opevnenie – oprava hradbového múru na 

juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, 
ÚZPF č. 2741/9 

 

Pre:      Mestská rada – 08.02.2022  
Mestské zastupiteľstvo –17.02.2022 

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

   Miroslav Jablonovský, odd.IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
   Ing. Barbora Javorská, referent verejného obstarávania 

  
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1)  Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie projektu  „NKP mestské 

opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského 
opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9“ 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 2022, 
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 

2) Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie projektu „NKP 
mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského 
opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9“ vo výške 1 300,-EUR z celkových oprávnených 
výdavkov projektu.  

3) Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť vstup do procesu verejného obstarávania 
na výber zhotoviteľa predmetu projektu „NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na 
juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9“. 

 
 

Termín:   ihneď 

 
Zodpovední:   Mgr. Ľuboš Kamenický 
                                                    Mgr. Anna Babicová 
    Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

 

 

 

 



 

Stanovisko komisie MZ:   

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, verejného poriadku a dopravy 
odporúča schváliť MZ:  

 
1) predloženie projektu  „NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej 

a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9“ 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 2022, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového 
kultúrneho dedičstva. 

2) spolufinancovanie projektu „NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na 
juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9“ vo 
výške 1 300,-EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.  

3) vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa predmetu projektu „NKP mestské 
opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského 
opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9“. 

 
 
Stanovisko MR:               MR schvaľuje  návrh predkladateľa 

  
Na vedomie:              primátor mesta 
   zástupca primátora mesta   
    hlavný kontrolór 
    právnik mesta 
 
V Levoči dňa:   04.02.2022   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 zabezpečenie 
nevyhnutnej obnovy hradobného múru. 

Predmetný pamiatkový objekt NKP - FORTIFIKAČNÝ SYSTÉM  patrí k 
najhodnotnejším architektúram v Pamiatkovej rezervácii Levoča. Je dokladom fortifikačného 
vývoja mesta v období stredoveku a novoveku s  dispozičným jadrom pravdepodobne zo 
14.storočia.  Zlý technický stav objektov kultúrnej infraštruktúry (hradobný systém) však hrozí 
zánikom mimoriadne významných historických pamiatok vzhľadom na ich havarijný stav, 
vážne poškodenie a chátranie. 
Cieľom projektu je zabezpečiť nevyhnutnú obnovu hradobného múru na juhozápadnej 
a západnej  strane z dôvodu eliminácie jeho ďalšieho poškodenia.    
Predmetom predkladaného projektu je obnova poškodených murív NKP mestského 
opevnenia na jeho juhozápadnej – západnej časti – doplnenie chýbajúceho muriva, spevnenie 
a doplnenie koruny hradobného mura, vyškárovanie muriva, hydroizolačný náter. 
 
Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 31.12.2021. 
 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt  „NKP mestské 
opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského 
opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9“. 
 
 
Štruktúra financovania projektu: 

 celkové náklady na projekt:        24 386,-   EUR 
 požadovaná dotácia z MK SR:    23 086,- EUR 
 spolufinancovanie bude realizované až po schválení  predkladaného projektového 

zámeru riadiacim orgánom (MK SR)   v rámci grantového programu  Obnovme si svoj 
dom 2022 vo výške:  1 300,- EUR. 

 
V Levoči, dňa  04.02.2022 
 
Spracovali: Mgr. Zuzana Beregházyová, Miroslav Jablonovský 



Celkový pohľad na NKP mestské opevnenie, ÚZPF č. 2741/9 

- hradbový múr na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia            

SO 01 Úsek I-IV  

- katastrálne územie: Levoča, KN-C č. 396/2, 393/5 KN-E č. 7075 

 

 

 



Celkový pohľad na NKP mestské opevnenie, ÚZPF č. 2741/9 

- hradbový múr na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia            

SO 01 Úsek I-IV  

- katastrálne územie: Levoča, KN-C č. 396/2, 393/5  KN-E č. 7075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohľad na poškodené a chýbajúce murivo hradbového múru  

- hradbový múr na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia            

SO 01 Úsek I-IV  

- katastrálne územie: Levoča, KN-C č. 396/2, 393/5  KN-E č. 7075 

 

 

 

 
 

 

 



Pohľad na poškodené a zarastené murivo hradbového múru  

- hradbový múr na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia            

SO 01 Úsek I-IV  

- katastrálne územie: Levoča, KN-C č. 396/2, 393/5  KN-E č. 7075 

 

 

 

 

 

 



Pohľad na poškodenú korunu a chýbajúce murivo hradbového múru  

- hradbový múr na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia            

SO 01 Úsek I-IV  

- katastrálne územie: Levoča, KN-C č. 396/2, 393/5  KN-E č. 7075 
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