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

 
Predmet rokovania: Projekt: Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči, ÚZPF 

č. 2891/1 – reštaurátorské práce 
 

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 

   Ing. Viera Ungerová, odd.IČ,ÚP,ŽP a SÚ 
      
Návrh predkladateľa na uznesenie:     
 
1)  Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženie projektu  „Radnica 

s areálom na Námestí Majstra Pavla č. 2 v Levoči, ÚZPF č. 2891/1 – reštaurátorské práce“ 
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 „Radnica 
s areálom na Námestí Majstra Pavla č. 2 v Levoči, ÚZPF č. 2891/1 – reštaurátorské práce“ vo 
výške 7 228,-EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.  

 
 

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  „Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla č. 2 v Levoči, ÚZPF č. 

2891/1 – reštaurátorské práce“ 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 „Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla č. 2 v Levoči, ÚZPF 
č. 2891/1 – reštaurátorské práce“ vo výške 7 228,-EUR z celkových oprávnených výdavkov 
projektu.  

 



 
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 a revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky. 

Radnica patrí k najvýznamnejším stavbám renesančnej architektúry na Slovensku 
a ukrýva v sebe množstvo poznaných a nepoznaných hodnôt, detailov, konštrukcií, histórie, 
ktoré by mohli byť bež odborného zásahu obnovy poškodené alebo zničené. 
Cieľom projektu je obnova a revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany 
a obnovy historických zachovaných danosti.    
Predmetom predkladaného projektu sú reštaurátorské práce (kamenné a drevené prvky, 
steny, stropy, klenby) na 1 NP v zmysle podmienok Krajského pamiatkového úradu 
a reštaurátorskej dokumentácie „Radnica v Levoči“ vypracovanej RESTAUROI ATELIER 
s.r.o. (spracovali Mgr. Art. Štefan Siváň, Mgr. Art. Peter Hric, Ján Voško). . 
 
Termín predkladania žiadosti o poskytovaní dotácie bol určený na 31.12.2021. 
 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie pre projekt  „Radnica 
s areálom na Námestí Majstra Pavla č. 2 v Levoči, ÚZPF č. 2891/1 – reštaurátorské 
práce“. 
 
 
Štruktúra financovania projektu: 

 celkové náklady na projekt:        144 528,-   EUR 
 požadovaná dotácia z MK SR:    137 300,- 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:    7 228,- EUR. 

 
V Levoči, dňa  04.02.2022 
 
Spracovali: Mgr. Zuzana Beregházyová, Ing. Viera Ungerová 


