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 13. decembra 2017
________________________________________________________________________________
Otvorenie:
Prítomných privítal administrátor komisie Mgr. Peter Chytil.
Následne komisii predniesol program zasadnutia a komisia schválila program zasadnutia v znení:
1. bod 5 plánu práce (PaedDr. Beata Nemcová)
2. správa o stave pamätihodností (Mgr. Gregová)
3. vyhodnotenie práce komisie v roku 2017
4. plán práce komisie v roku 2018
5. rôzne
K bodu 1:
Mgr. Chytil informoval prítomných o záujme samotnej komisie pre pamätihodnosti ako aj mesta
vyhlásiť Židovský cintorín za pamätihodnosť mesta, keďže doterajšie snahy o jeho vyhlásenie za
Národnú kultúrnu pamiatku (NKP) boli neúspešné. PaedDr. Nemcová, ktorá uviedla, že je
správkyňou židovského cintorína v Banskej Štiavnici sa vyjadrila, že len nedávno došlo k zmene
situácie a je reálna šanca uspieť v procese vyhlásenia Židovského cintorína za NKP. Zároveň
upozornila, že Židovská náboženská obec má zlé skúsenosti s akoukoľvek medializáciou židovských
pamiatok, keďže vždy po medializovaní informácií dochádza k zvýšeniu vandalizmu. Navrhla, aby
podmienkou vyhlásenia Židovského cintorína za pamätihodnosť mesta bolo zriadenie elektrickej
prípojky v jeho blízkosti. Táto prípojka by umožnila inštaláciu vlastného kamerového systému
financovaného z vlastných zdrojov. Aj keď je Židovský cintorín ohradený múrom a zamknutými
bránami, nie je výrazný problém ich prekonať, keďže sa nachádza v odľahlejšej lokalite na ktorú nie
je priamo vidieť. Pokiaľ by došlo k vyhláseniu Židovského cintorínu za pamätihodnosť mesta
a neskôr k jeho vyhláseniu za NKP, dňom vyhlásenia NKP by zanikol status pamätihodnosti mesta.
Mgr. Matejková sa vyjadrila, že dokumentácia k Židovskému cintorínu je už spracovaná a PaedDr.
Nemcová nebude mať problém ju poskytnúť.
Mgr. Čelková vyjadrila záujem, aby aj ostatné cintoríny boli vyhlásené za pamätihodnosť ako celok.
Mgr. Chytil oponoval vyjadrením, že na pamätihodnosti sa nesmú robiť zásahy a na týchto
cintorínoch sa aktívne pochováva. Mgr. Gregová sa vyjadrila, že cintoríny - stavby k nim funkčne
náležiace sú ako NKP chránené.
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Mgr. Čelková vyjadrila záujem, aby bol kamerový systém inštalovaný na všetkých cintorínoch. Nie
raz došlo k vandalizmu na hroboch – pamätihodnostiach. Kamerový systém by umožnil
identifikovať páchateľov.
Prítomní navrhli, aby bol Židovskej obci odoslaný oficiálny list s vyjadrením záujmu mesta
o zaradenie do zoznamu evidencie pamätihodností mesta. Pokiaľ bude odpovedané kladne, budú
prebiehať ďalšie rokovania medzi Mestom a Židovskou náboženskou obcou.
K bodu 2:
Mgr. Gregová komisiu informovala o zlom technickom stave pamätihodností. Navrhla, aby sa táto
správa aj s fotografiami premietla počas zasadnutia zastupiteľstva mesta. Adopcia, navrhnutá
v dodatku č.1 umožní len zachovať súčasný stav, ale finančne a technicky náročnejšie zásahy
neumožní. Možnosť adoptovať si pamätihodnosť väčším finančným príspevkom na jej obnovu by
umožnila problém riešiť, ale predpoklad efektivity tohto riešenia je veľmi malý. V rozpočte mesta
by mala byť vytvorená položka na túto činnosť. Zvlášť kovové časti hrobov si podľa názoru Mgr.
Gregovej vyžadujú prístup profesionálneho reštaurátora kovu a nie je prípustné, ani
realizovateľné, aby túto náročnú činnosť zvládli študenti reštaurovania kovu v adekvátnej kvalite.
Mgr. Gregová správu spracuje do písomnej podoby. Po konzultácii s vedením mesta by chcela so
stavom pamätihodností oboznámiť aj poslancov MsZ.
K bodu 3:
Mgr. Chytil oboznámil komisiu s ďalším postupom prác na dodatku č. 1 k VZN 4/2017, ktorý bol
mestskou radou odporučený na ďalšie prepracovanie v samostatnej pracovnej komisii, povedie
k vytvoreniu úplného znenia nahradenia o pamätihodnostiach mesta.
S textom vyhodnotenia všetci prítomní súhlasili.
K bodu 4:
S navrhnutým plánom práce súhlasili prítomní jednomyseľne, dokumentácia k Židovskému
cintorínu bude získaná od PaedDr. Nemcovej. Plán práce bude znovu prerokovaný na prvom
zasadnutí v roku 2018.
Členovia komisie navrhujú, aby sa začala práca na vyhlasovaní pamätihodností iného charakteru
než hroby, ale vyjadrujú pochopenie s aktuálnosťou riešenia hrobov.
K bodu 5:
Prítomní vyjadrili nesúhlas s technickým riešením rekonštrukcie pamätihodnosti - hrobky Lothara
von Berksa, ktorá je neadekvátna historickej hodnote tejto stavby.
Na záver zasadnutia administrátor komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
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Zapísal: Mgr. Peter Chytil
_____________________________________
Mgr. Peter Chytil
administrátor komisie pre pamätihodnosti
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