
Prehľadná história ochrany hrobov a pamätihodností v Banskej Štiavnici 

 

Uznesenie 153/1990 F. Moštenický zapísaný do „zoznamu pamätných hrobov mesta Banská 

Štiavnica“. 

 

Uznesenie 84/1998 Vytvorený zoznam „chránené hroby na území mesta Banská Štiavnica“ a doň 

prijaté hroby. 

 Zároveň vytvorená charakteristika „chránený hrob na území mesta Banská 

Štiavnica“. Priradená 45 hrobom. 

 Mala byť vypracovaná celková koncepcia starostlivosti o chránené hroby – 

nepodarilo sa ju vypátrať. 

 Hroby vyhľadáva a spracúva „Historicko-dokumentačná komisia“. 

 

Uznesenie 62/1999 Doplnenie 20 hrobov do zoznamu „chránených hrobov na území mesta 

Banská Štiavnica“. Bola im priradená charakteristika „chránený hrob na území 

mesta Banská Štiavnica“. 

 Zároveň bolo doporučené týmto hrobom priradiť kategóriu „chránený hrob 

na území mesta Banská Štiavnica“. 

Táto kategória sa vzťahuje na hroby osôb spojených s vojnovými udalosťami 

v rokoch 1938-1948. V súčasnosti sú vedené ako vojnové hroby v centrálnej 

evidencii ministerstva vnútra. 

 

Uznesenie 13/2007 Vytvorenie „evidencie pamätihodností obce“. 

 Hroby zaradené do zoznamu „Chránené hroby na území mesta Banská 

Štiavnica“ uzneseniami 84/1998 a 62/1999 boli presunuté do „evidencie 

pamätihodností obce“. 

Hrob F. Moštenického bol presunutý do zoznamu „chránených hrobov na 

území mesta Banská Štiavnica“ a dodnes sa tam nachádza. 

Komisia kultúry je poverená návrhom vypracovania komisie ktorá vypracuje 

zoznam vecí, potrebných pre zaradenie do „evidencie pamätihodností 

mesta“. 

 

Uznesenie 28/2007 Menovaná sedem členná komisia ktorá vypracuje zoznam vecí potrebných 

pre zaradenie do „evidencie pamätihodností mesta“. 

 

Uznesenie 92/2007 Lotar Riter von Bergs bol zaradený do „evidencie pamätihodností mesta“. Bez 

priznania kategórie, alebo charakteristiky. 



Uznesenie 125/2011 Vytvorený zoznam „pamiatkovo chránených hrobov“. Do tohto zoznamu bol 

zaradený trojhrob F. Uhrovej + 2 ďalší. Zároveň bol zaradený do „evidencie 

pamätihodností mesta“. Bez priradenia kategórie, alebo charakteristiky. 

 

Uznesenia 2007-17 Voľby členov do „komisie pre pamätihodnosti mesta“. 

 

VZN 4/2017 VZN o evidencii pamätihodností mesta. 

Úpravy o celej problematike pamätihodností. 

Vytvorená komisia pre pamätihodnosti mesta na úrovni komisie mestského 

zastupiteľstva. Členovia starej komisie prechádzajú do novej. 

Podrobná úprava „evidencie pamätihodností mesta“ na úrovni VZN. Toto VZN 

v súlade s metodickým pokynom ministerstva kultúry SR vytvára zoznamy 

pamätihodností „hmotné nehnuteľné“, „hmotné hnuteľné“, „nehmotné“ 

a ich kategórie. Zaradenie pamätihodnosti do zoznamu a kategórie je 

vnútornou záležitosťou komisie pre pamätihodnosti mesta a do uznesení 

mestského zastupiteľstva sa nezaznamenáva. Kategória nie je napevno 

zviazaná s pamätihodnosťou a môže byť menená podľa potreby. 

Položka evidencie sa uvádza ako „subjekt“. 

V celom texte VZN je dôsledne používané slovo „mesto“ a „evidencia 

pamätihodností mesta“. 

 

VP KPPM 1/2017 Podrobná úprava vybraných položiek v evidencii. 

 

VP KPPM 2/2017 Formuláre a vzory.  

   Predpísané tlačivo na podávanie návrhu na pamätihodnosť. 

   Vzor zmluvy o adopcii. 

 

Uznesenie */2017 Dodatok 1/2017 k VZN 4/2017. 

Všeobecné úpravy VZN. 

Podrobne špecifikovaná funkcia administrátora komisie. 

Možnosť zaraďovať subjekty do evidencie aj bez súhlasu mestského 

zastupiteľstva za špecifických podmienok. 

Možnosť komisie vyjadrovať sa k vznikajúcim trvalým exteriérovým 

umeleckým predmetom na území mestskej pamiatkovej rezervácie. 

   Možnosť adopcie pamätihodnosti. 



Uznesenie */2017 Voľba prvého predsedu a podpredsedu komisie pre pamätihodnosti mesta. 

 

Uznesenie */2017 Zaradenie hrobu Pavla Všudyslava Ollíka do „evidencie pamätihodností 

mesta“ – prvé použitie VP KPPM 2/2017. 

 Schválená adopcia hrobu Pavla Všudyslava Ollíka OZ Spoločnosťou priateľov 

cestovateľa Samuela Šikeťa a pukanskej histórie. 

 

Uznesenie */2017 Zrušenie zoznamu „pamätné hroby mesta Banská Štiavnica“. 

   Presunutie hrobu F. Moštenického do „evidencie pamätihodností mesta“. 

   Zrušenie zoznamu „chránené hroby na území mesta Banská Štiavnica“. 

   Zrušenie charakteristiky „chránené hroby na území mesta Banská Štiavnica“. 

   Zrušenie kategórie „chránené hroby na území mesta Banská Štiavnica“. 

   Zrušenie zoznamu „Pamiatkovo chránené hroby“ aj s jeho obsahom. 
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