Mestský úrad Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

Mesto svetového dedičstva

ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie pre pamätihodnosti mesta v Banskej Štiavnici, konaného
dňa 7. novembra 2017
________________________________________________________________________________
Prítomní a neprítomní: podľa prezenčnej listiny
Otvorenie:
Prítomných privítal administrátor komisie Mgr. Peter Chytil a oboznámil ich s aktuálnou situáciou
a postavením komisie po schválení VZN 4/2017.
Následne komisii navrhol zmenu oznámeného programu zasadnutia a komisia schválila program
zasadnutia v znení:
1. dodatok k VZN 4/2017
2. podaný návrh na zmenu názvu pamätihodnosti Ústredný pamätník SA
3. podaný návrh na pamätihodnosť + adopcia (Ollík)
4. dokončenie digitalizácie, webstránka (možnosti realizácie)
5. interný predpis č. 1/2017 (Evidencia pamätihodností – podrobná úprava) 2/2017 (Formuláre a
vzory)
6. bod 5 plánu práce
7. rôzne
K bodu 1:
Mgr. Chytil prečítal zhromaždeným navrhnuté zmeny (príloha)
Tieto zmeny prinesú zosúladenie nariadenia s rokovacím poriadkom komisií mestského
zastupiteľstva a umožnia riešenie ďalších aspektov tvorby, ochrany a prezentácie pamätihodností
v budúcnosti.
Prítomní členovia komisie jednomyseľne schválili všetky navrhnuté zmeny vo VZN 4/2017, pod
podmienkou, že formulácia územného rozsahu platnosti bude prekonzultovaná s právnym
oddelením a katastrom.
Mgr. Chytil zhromaždeným predniesol históriu vzniku evidencie pamätihodností mesta a poukázal
na problémy a nedostatky ktoré boli počas jej tvorby urobené. Tieto nedostatky aj v súčasnosti
tvoria formálne prekážky pri spravovaní evidencie. Navrhol odstrániť nedostatky zrušením týchto
nariadení. Tiež poukázal na teoretický problém (nájdený prednostkou MsÚ Ing. Ondrejmiškovou),
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ktorý by tak mohol vzniknúť. JUDr. Jaďuďová, prizvaná ako odborný poradca v tejto záležitosti
komisiu ubezpečila, že toto je riešiteľné.
Prítomní členovia komisie súhlasili s navrhnutým riešením JUDr. Jaďuďovej. Presné znenie návrhu
bude konzultované s právnym oddelením mesta.
Mgr. Chytil poukázal na formálny názov „evidencia pamätihodností obce“ a navrhol jeho
premenovanie na „evidencia pamätihodností mesta“.
Po diskusii bol návrh prijatý s podporou JUDr. Jaďuďovej.
K bodu 2:
Mgr. Chytil zhromaždeným prečítal návrh pána Popraca na zmenu názvu a tiež kategórie
nasledovne: názov „Pomnýk padlých“ zaradiť ako vojnový hrob.
Informoval, že oficiálny názov pamätihodnosti v zmysle platnej evidencie MV SR je „Ústredný
pamätník sovietskej armády“ a plne vyhovuje označeniu vojnový hrob v zmysle zákona NR SR č.
130/2005 o vojnových hroboch, čiže návrh, ktorý predložil pán Poprac je možné považovať za
bezpredmetný. Komisii bol poskytnutý materiál (príloha) konceptu odpovede p. Popracovi.
Prítomní súhlasili s textom, ale PhDr. Čelko upozornil, že došlo k zámene exhumácií, a ostatky
vojakov sovietskej armády boli exhumované už v roku 1946. Táto časť sa opraví.
Architekt mesta Ing. arch. Melicherčík prizvaný k tomuto bodu komisii, konštatoval, že Mesto
Banská Štiavnica zrealizovalo súťaž návrhov, z ktorých komisia zložená z odborníkov vybrala tri
návrhy, ktoré boli vybraté ako možné varianty pre budúce riešenie uvedeného priestoru.
Predstavil zámer mesta využiť túto plochu jednak na pietne účely, ako tomu bolo aj doteraz ale aj
na relaxačné účely a tiež ako vstup do dedičnej štôlne Glanzenberg. Tým, že došlo k exhumácii tiel,
je možné priestranstvo rekultivovať na zdieľaný priestor.
Prítomní členovia jednohlasne zamietli návrh p. Popraca
Mgr. Čelková navrhla zmenu názvu subjektu na Pomník padlých hrdinov (červenej armády) a jeho
odstránenie zo zoznamu vojnových hrobov. Mgr. Chytil oponoval znením zákona NR SR č.
130/2005, kde spadajú pod túto kategóriu aj pomníky. Aby to nespôsobovalo problémy, bolo by
nutné tento zákon zmeniť. Evidencia pamätihodností má v zozname hmotné nehnuteľné
pamätihodnosti kategóriu chránený hrob, kde sa nachádzajú aj takéto subjekty.
Na najbližšom zasadnutí komisie bude problém hlbšie prerokovaný aj s možnosťami jeho riešenia.
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K bodu 3:
Mgr. Chytil komisii predstavil podaný návrh od spoločnosti OZ Spolok priateľov cestovateľa
Samuela Šikeťa a pukanskej histórie. Tento návrh obsahuje záujem o vyhlásenie hrobu Pavla
Všudyslava Ollíka za pamätihodnosť mesta a úmysel adoptovať si tento hrob. Návrh bol podaný na
oficiálnom formulári a doplnený rozsiahlym písomným materiálom.
Prítomní členovia komisie s návrhom jednomyseľne súhlasili a odporučili uvedený návrh zaradiť do
evidencie pamätihodností mesta.
K návrhu bude vyhotovený stručný životopis a architektonický popis hrobu pre uvedenie na
evidenčnej karte.
Mgr. Chytil komisii predstavil návrh p. Peťku ohľadom schvaľovania nových pamätihodností
formou balíkov raz za dlhšie obdobie – 5 rokov. Mgr. Chytil navrhol, aby boli návrhy na zaradenie
do evidencie pamätihodností odporúčané mestskému zastupiteľstvu ihneď po ich schválení
komisiou pre pamätihodnosti a vypracovaní všetkých materiálov.
Prítomní členovia komisie s návrhom jednomyseľne súhlasili.
K bodu 4:
Mgr. Chytil prítomným predstavil možnosti prezentovania pamätihodností prostredníctvom webu.
Táto prezentácia musí vyhovovať širokému územnému rozptylu pamätihodností mesta a zároveň
prinášať užívateľský zážitok a komfort súčasnému záujemcovi.
Predstavil riešenie prostredníctvom stránky www.pamiatkazosnulych.sk ktorá umožňuje dobré
prezentovanie cintorínov, ale nie je vhodná pre prezentáciu rozptýlenejších subjektov a subjektov
z iných zoznamov, než hmotné nehnuteľné.
Druhým riešením bol systém www.pammap.sk, ktorý tieto nedostatky nemá. Zároveň by na jeho
základe mohlo dôjsť k budovaniu fotobanky mesta. Prítomným sa návrh páčil, ale vyjadrili obavu
z ceny jeho nasadenia.
V oboch prípadoch Mgr. Matejková, PhD. vyjadrila obavu z problémov súvisiacich s autorskými
právami na fotografie a tvorbu databáz.
Mgr. Čelková následne, najmä pre možnú finančnú nákladnosť modernejších riešení navrhla
aktualizovať webstránku mesta o nové informácie.
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Mgr. Chytil navrhol označiť pamätihodnosti QR kódmi tak, aby neboli poškodené. Toto označenie
by záujemca zoskenoval mobilom a aplikácia by ho nasmerovala na webovú stránku
s pamätihodnosťou. V prípade stránky mesta by bola nutná zásadná prestavba súčasnej podoby.
Všetky riešenia budú ďalej preskúmané.

K bodu 5:
Mgr. Chytil komisii predstavil návrh interných predpisov, ktoré boli členom rozoslané vopred.
Tieto predpisy štandardizujú prácu komisie v určených oblastiach.
Interný predpis č. 1/2017 Evidencia pamätihodností – podrobná úprava.
Interný predpis č. 2/2017 Formuláre a vzory.
Prítomní členovia s návrhmi jednomyseľne súhlasili.
Formuláre a vzory budú zverejnené na stránke mesta. Všetky návrhy na vyhlásenie novej
pamätihodnosti budú podávané prostredníctvom predpísaného formuláru. Vzor zmluvy o adopcii
je orientačný a bude konzultovaný s právnym oddelením pri podpisovaní zmluvy.

K bodu 6:
Z dôvodu neprítomnosti PaedDr. Nemcovej ako odborníčky na problematiku Židovského cintorína
bol tento bod presunutý do budúceho zasadnutia komisie.
K bodu 7:
Mgr. Chytil informoval komisiu o budúcej voľbe predsedu a podpredsedu komisie mestským
zastupiteľstvom a navrhol, aby jednu z funkcií dostal poslanec mestského zastupiteľstva –
predsedu a druhú súčasný člen komisie. Prítomní navrhli Mgr. Chytila ako podpredsedu, nie je to
v rozpore s rokovacím poriadkom. Nikto z prítomných nemal o funkciu záujem.

Uznesenie č. 1/2017
KPPM
A:
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu
s c h v á l i ť návrh dodatku č.1 k VZN 4/2017 evidencii pamätihodností mesta..
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B:
odporúča Mestskému zastupiteľstvu
uzniesť sa na premenovaní „Evidencie pamätihodností obce“ na „Evidenciu pamätihodností
Mesta Banská Štiavnica“.
C:
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu
V y k o n a ť nápravu v uzneseniach týkajúcich sa evidencie pamätihodností.
Uznesenie č. 2/2017
KPPM
Zamieta návrh p. Popraca na zmenu zaradenia Ústredného pamätníka sovietskej armády ako
bezpredmetnú.
Uznesenie č. 3/2017
KPPM
A:
odporúča Mestskému zastupiteľstvu
s c h v á l i ť návrh OZ Spolok priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie
a zaradiť hrob Pavla Všudyslava Ollíka do pamätihodností mesta ako „Pavol Všudyslav
Ollík“
B:
odporúča Mestskému zastupiteľstvu
s c h v á l i ť návrh OZ Spolok priateľov cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie na
adopciu pamätihodnosti s názvom „Pavol Všudyslav Ollík“ podľa platných VZN.

Na záver zasadnutia administrátor komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísal: Mgr. Peter Chytil

_____________________________________
Mgr. Peter Chytil
administrátor komisie pre pamätihodnosti

5

