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. Stretnutie sa uskutoční


dňa 24.01.2018 (streda)

v kancelárii prednostky MsÚ v historickej radnici (2. poschodie) o 14:00 hod.
Komisia je zriadená za účelom vyhľadávania a zdokumentovania vecí vhodných v zmysle zákona č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu za pamätihodnosť mesta.
Program zasadnutia: 1. schválenie finálneho Plánu práce na rok 2018
2. bod 1, odsek 2 predbežného Plánu práce
3. návrh pamätihodnosti Pamätník k 50. výročiu oslobodenia
4. rôzne

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Rozdeľovník:
Na zasadnutie sa pozývajú členovia komisie:
Mgr. Mária Čelková
PhDr. Mikuláš Čelko
Mgr. Adriana Matejková, PhD.
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
Miroslav Peťko
Mgr. Peter Chytil
Mgr. Andrea Gregová
Na zasadnutie 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 konaného dňa 24. 1. 2018 v kancelárii
prednostky MsÚ, historická radnica (2. poschodie) o 14:00.

Prítomní:

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

Prítomná
_______________________________
Prítomný
_______________________________
Prítomná
_______________________________
_______________________________
Neprítomná
Ospravedlnený
_______________________________
_______________________________
Prítomný
_______________________________
Ospravedlnená

Prizvaní:
Ing. Ivana Ondrejmišková

Prítomná
_______________________________

Program zasadnutia: 1. schválenie finálneho Plánu práce na rok 2018
2. bod 1, odsek 2 predbežného Plánu práce
3. návrh pamätihodnosti Pamätník k 50. výročiu oslobodenia
4. rôzne
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ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie pre pamätihodnosti mesta v Banskej Štiavnici, konaného
dňa 24. januára 2018
________________________________________________________________________________
Prítomní a neprítomní: podľa prezenčnej listiny
Otvorenie:
Program zasadnutia:
1. schválenie finálneho Plánu práce na rok 2018
2. bod 1, odsek 2 predbežného Plánu práce
3. návrh pamätihodnosti Pamätník k 50. výročiu oslobodenia
4. rôzne
K bodu 1:
Mgr. Čelková navrhla, aby sa komisia v tomto roku zamerala na prieskum cintorínov, za účelom
zistenia reálneho stavu pamätihodností, zdokumentovanie problémov a navrhnutie riešení.
Riešenia budú rozplánované po finančnej a časovej stránke v spolupráci s oddeleniami MsÚ.
Plán práce bol schválený jednomyseľne.
K bodu 2:
A – Návrh na zaradenie hrobu č. 125 – Ján Šulc – tabakový robotník, na cintoríne Štefultov – dolný
do evidencie pamätihodností mesta nebol schválený.
B – Návrh na zaradenie hrobu č. 483 – Ján Truchlík na cintoríne Štefultov – horný do evidencie
pamätihodností mesta bol schválený jednomyseľne.
C – Návrh na zaradenie hrobu č. 301 – Vilmos Ocsovszky na cintoríne Panský za Piargskou bránou
do evidencie pamätihodností mesta bol schválený jednomyseľne. Hrob vyžaduje rekonštrukciu –
doplnenie ukradnutého brka na náhrobníku, opravenie poškodeného reliéfu pochovaného
a opravenie oplotenia hrobu.
Mgr. Chytil informoval komisiu o nájdení časti stratenej dôvodovej správy k vyhláseniu hrobu
Lothara von Berksa za pamätihodnosť mesta. Bod 1, odsek 2 je týmto splnený.
Mgr. Matejková, PhD. navrhla, aby komisia z vlastnej iniciatívy spracovala a navrhla na zaradenie
do evidencie hrob Jána Šulca – rezbára.
K bodu 3:
Návrh na zaradenie „Pamätníku k 50. výročiu oslobodenia“ do evidencie pamätihodností mesta
podaný komisiou pre pamätihodnosti Mesta, nachádzajúci sa na cintoríne Lazaret a evidovaný
MVSR v zozname vojnových hrobov pod číslom 51664300005 bol schválený jednomyseľne. Po
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schválení dodatku k VZN 4/2017 bude do evidencie pamätihodností mesta zaradený na základe §3
odsek 1a predmetného VZN. Pokiaľ tento bod nebude súčasťou finálneho znenia, bude sa
postupovať štandardným spôsobom.
K bodu 4:
Ing. Ondrejmišková komisiu informovala o odpovedi na list vo veci zaradenia do Evidencie
pamätihodností poslaný Židovskej náboženskej obci v Banskej Bystrici. Židovská náboženská obec
Banská Bystrica odporučila skontaktovať sa s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí
v Bratislave, ktorý ako jediný môže jednať ohľadom Židovského cintorínu v Banskej Štiavnici.
Bude napísaný list Židovskej náboženskej obci v Bratislave.
Ing. Ondrejmišková navrhla, aby správca cintorínov pán Peťko zaznamenával zistené nedostatky na
chránených hroboch aj s dátumom zistenia a dal ich na vedomie aj Mgr. Chytilovi z dôvodu
informovanosti. Komisia s návrhom súhlasila.
Mgr. Čelková navrhla, aby Mesto oslovilo SPŠ S. Mikovíniho s možnosťou spolupráce na
reštaurovaní poškodených náhrobníkov – študenti odboru „Konzervátorstvo a reštaurátorstvo –
omietky a štuková výzdoba“ by ich mohli vykonávať ako ročníkové práce. Bude napísaný list SPŠ S.
Mikovíniho.
Na jar bude vykonaná pochôdzka po cintorínoch za účelom zistenia nedostatkov a pri nej budú
vybrané chránené hroby, ktorých stav si vyžaduje obnovu a je ich možné riešiť v spolupráci so
školou.
PhDr. Čelko pripomenul, že domnelý neexhumovaný hrob v Kysihýbli je pamätník. Bude
lokalizovaný a zdokumentovaný. Keďže vyhovuje zákonu 130/2005 o vojnových hroboch, bude
komisia iniciovať aj návrh na jeho zaradenie do zoznamu vojnových hrobov MVSR.

Komisia pre pamätihodnosti Mesta ukladá svojmu členovi – správcovi cintorínov pánovi Peťkovi
povinnosť zisťovať nové škody na chránených hroboch. Tieto zistenia bude zaznamenávať do knihy
„Poškodenia pamätihodností“ aj s dátumom zistenia, pokiaľ je to možné aj s fotografiou.

Zapísal: Mgr. Peter Chytil

_____________________________________
Mgr. Peter Chytil
administrátor komisie pre pamätihodnosti
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Uznesenie č. 1/2018
KPPM
A:
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu
n e s c h v á l i ť zaradenie hrobu č. 125 – Ján Šulc na cintoríne Štefultov – dolný do
evidencie pamätihodností mesta.
B:
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu
s c h v á l i ť zaradenie hrobu č. 483 – Ján Truchlík na cintoríne Štefultov – horný do
evidencie pamätihodností mesta.
C:
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu
s c h v á l i ť zaradenie hrobu č. 301 – Vilmos Ocsovszky na cintoríne Panský za Piargskou
bránou do evidencie pamätihodností mesta.
V Banskej Štiavnici, dňa 24. 1. 2018

_____________________________________
Mgr. Peter Chytil
administrátor komisie pre pamätihodnosti
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