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

Mesto svetového dedičstva

podľa rozdeľovníka

Vec: Zasadnutie Komisie pre pamätihodnosti mesta

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre pamätihodnosti mesta Banská Štiavnica, ktorého ste na
základe uznesenie mestského zastupiteľstva členom. Zasadnutie sa uskutoční


dňa 25.06.2019 (utorok)

V kancelárii zástupcu primátora o 10:00 hod.
Komisia je zriadená za účelom vyhľadávania a zdokumentovania jednotlivostí vhodných v zmysle
zákona č. 49/2002 Z. z. a VZN 4/2017 za pamätihodnosť mesta.
Program zasadnutia: 1: Činnosť komisie v roku 2019
2: Návrh pamätihodnosti Pamätný nápis pri portáli Počúvadlianskej štôlne
3: Rôzne

Mgr. Peter Chytil
administrátor komisie

Ing. Marian Zimmermann
predseda komisie

Rozdeľovník:
Na stretnutie sa pozývajú členovia komisie:
Ing. Marian Zimmermann - predseda
Mgr. Mária Čelková
PhDr. Mikuláš Čelko
Mgr. Adriana Matejková, PhD.
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
Miroslav Peťko
Mgr. Peter Chytil
Mgr. Andrea Gregová
Na stretnutie sa prizývajú:
Ing. Ivana Ondrejmišková
Telefón
+421 45 694 96 13

Fax
+421 692 12 07

IČO
320 501

Bankové spojenie
14525422/0200

E-mail
msu@banskastiavnica.sk

Prezenčná listina
-

zo Zasadnutia Komisie pre pamätihodnosti mesta konaného dňa 25. 06. 2019 v kancelárii
zástupcu primátora o 10:00.

Prítomní:

Pozvaní členovia komisie:
Ing. Marian Zimmermann
Mgr. Mária Čelková
PhDr. Mikuláš Čelko
Mgr. Adriana Matejková, PhD.
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
Miroslav Peťko
Mgr. Peter Chytil
Mgr. Andrea Gregová

_______________________________
Prítomný
_______________________________
Prítomná
_______________________________
Prítomný
Ospravedlnená
_______________________________
Ospravedlnená
_______________________________
_______________________________
Prítomný
_______________________________
Prítomný
_______________________________
Ospravedlnená

Prizvaní:
Ing. Ivana Ondrejmišková
Ing. Jakub Melicherčík

Neprítomná
_______________________________
_______________________________
Prítomný

Program zasadnutia: 1: Rekonštrukcia pamätníku SNP
2: Činnosť komisie v roku 2019
3: Návrh pamätihodnosti Pamätný nápis pri výpusti Počúvadlianskej štôlne
4: Rôzne
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ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie pre pamätihodnosti mesta v Banskej Štiavnici, konaného
dňa 25. júna 2019
________________________________________________________________________________
Prítomní a neprítomní: podľa prezenčnej listiny
Otvorenie:
Program zasadnutia: 1: Rekonštrukcia pamätníku SNP
2: Činnosť komisie v roku 2019
3: Návrh pamätihodnosti Pamätný nápis pri výpusti Počúvadlianskej štôlne
4: Rôzne
Predseda komisie Ing. Marian Zimmermann privítal prítomných a otvoril zasadnutie komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná.
K bodu 1:
Ing. Jakub Melicherčík, architekt mesta informoval komisiu o plánovanej rekonštrukcii
pamätihodnosti Pamätník SNP. Predložil vizualizáciu návrhu (príloha) v ktorom sa počíta
s nahradením vojenskej prilby sochou od sochára Remeňa, ktorý robil aj sochu Václavekovej na
Počúvadlianskom jazere. Dôjde k odstráneniu ohniska a obnovy vysokej zelene. Mgr. Čelková
navrhla, aby na soche bol vzadu označený aj jej autor. Pán Peťko upozornil, že realizátor projektu
pán Bačík potrebuje na zmenu pamätníka evidovaného ako vojnový hrob súhlas ministerstva
vnútra SR. Pani Čelková navrhla, aby do projektu zahrnuli aj vešiačiky na umiestnenie pamätných
vencov pri príležitosti osláv SNP, tak ako je to na pamätníkoch v iných mestách. Mgr. Čelková
navrhla, aby pri tejto príležitosti bolo zistené, čo sa stalo s bustou Exnára, ktorá sa na pamätníku
nachádzala pred prilbou. V prípade jej nájdenia by mala byť umiestnená do múzea.
Mgr. Čelková navrhla, aby bol vybudovaný aj pamätník 1. svetovej vojny.
K bodu 2:
Mgr. Chytil informoval komisiu od nakladaní s rozpočtom komisie (príloha). Pílenie stromu pri
pamätihodnosti – hrob Huga Heincza doplnil pán Peťko. Strom nebol odpílený a prostriedky neboli
vyčerpané. Budú rezervované pre pílenie v najbližšom možnom termíne.
Mgr. Chytil podrobne informoval komisiu o zložení rozpočtu Kvarteta Osobnosti Banskej Štiavnice
v plánovanej a realizovanej podobe a o rozdelení nákladu. Ing. Zimmermann upozornil na chybu
v slove Kammerhof, ktoré sa píše s jedným F. V prípade dotlače bude chyba odstránená. Členovia
komisie vyjadrili spokojnosť so vznikom tohto kvarteta a jeho dostupnosti ako suvenír.
Mgr. Chytil informoval komisiu o objednaní rekonštrukcie pamätihodnosti – hrobu Samuela
Porubszkeho u firmy Obnova s.r.o. za cenu 800€. Plánované realizovanie rekonštrukcie je v lete
tohto roku. Pán Peťko pripomenul, aby bola Správa cintorínov informovaná o dátume
rekonštrukcie.
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Mgr. Chytil informoval komisiu o pláne v septembri tohto roku usporiadať v Klube Rubigall
prezentáciu kvarteta. Na nákup občerstvenia budú použité ušetrené prostriedky. Členovia
s návrhom, aj výstupmi členov komisie na tému osobností súhlasili. V prípade uskutočnenia
podujatia bude o ňom včas informované.
K bodu 3:
Mgr. Chytil predstavil komisii návrh pamätihodnosti Pamätný nápis pri výpusti Počúvadlianskej
štôlne. Členovia komisie boli s návrhom tejto jedinej pamiatky o postavení tajchu veľmi potešení.
Mgr. Gregová sa k tomuto bodu vyjadrila listom, v ktorom informovala o prebiehajúcom procese
vyhlásenia banských jarkov za Národné kultúrne pamiatky. Tento proces bude mať ale dlhé
trvanie. Členovia s návrhom vyhlásenia pamätihodnosti jednomyseľne súhlasili. Mgr. Čelková
navrhla, aby v spolupráci s oddelením banskej techniky Slovenského banského múzea bol pamätný
kameň vyzdvihnutý a umiestnený do SBM, odborne zreštaurovaný a prezentovaný. Na pôvodné
miesto má byť umiestnená náhradná kópia. Názov pamätihodnosti má znieť „Pamätná tabuľa
Počúvadlianskej výpustnej štôlne“.
K bodu 4:
Mgr. Chytil informoval komisiu o liste (príloha) od doc. Šedivého z Bratislavy ohľadom projektu
PamMap o ktorom bolo rokované v minulých zasadnutiach komisie. Projekt PamMap
(www.pammap.sk) je už pripravený na nasadenie v iných mestách. Projekt umožňuje prezentovať
historické fotografie mesta, osobností, mapy,... formou umiestnenia na mape. Vyžadoval by
náklady na chod servera. Keďže webstránka mestá má byť redizajnovaná, pamätihodnosti môžu
byť riešené takouto formou. Ing. Zimmermann sa vyjadril, že projekt môže byť realizovaný len
v prípade jeho prospešnosti mestu, jeho návštevníkom a nebude vysoko nákladný. Členovia
komisie nechali rozhodnutie na Mgr. Chytila.
Mgr. Chytil navrhol komisii aby bola pre mesto zakúpená historická veduta Banskej Štiavnice
z Rakúskeho štátneho archívu vo forme digitálnej kópie vo vysokom rozlíšení. Veduta môže byť
používaná pri prezentácii mesta. Cena podľa Rakúskeho štátneho archívu má byť 96€ (príloha)
v ktorej sú aj práva na publikovanie (poštovné a balné nie je v cene). Členovia komisie súhlasili
s týmto návrhom. Ing. Zimmermann odporučil okamžitý nákup.
Uznesenie č. 1/2019
KPPM
A:
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu
s c h v á l i ť návrh pamätihodnosti Pamätná tabuľa Počúvadlianskej výpustnej štôlne

Zapísal: Mgr. Peter Chytil
_____________________________
Ing. Marian Zimmermann, v. r.
predseda komisie

4

