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

 
Mesto svetového dedičstva 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 26.06.2018 (utorok) 
 
V kancelárii prednostky MsÚ 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: Odovzdanie menovacích dekrétov 

2: Správa o stave pamätihodností mesta. 
   3: Rôzne 
 
 
 
 
        Mgr. Nadežda Babiaková 
              primátorka mesta  
 

 

 

 

Rozdeľovník: 

Na stretnutie 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 stretnutie sa prizývajú: 
Ing. Ivana Ondrejmišková 
  

podľa rozdeľovníka 
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Prezenčná listina 
 

- zo Zasadnutia Komisie pre pamätihodnosti konaného dňa 26. 6. 2018 v kancelárii 
prednostky MsÚ o 10:00. 

 
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   _______________________________ 

 
Prizvaní:  
Ing. Ivana Ondrejmišková  _______________________________ 

 
 
Program stretnutia: 1: Odovzdanie menovacích dekrétov 

2: Správa o stave pamätihodností mesta. 
 3: Rôzne 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neprítomná 

Prítomná 

Prítomný 

Prítomná 

Prítomný 

Prítomný 

Prítomná 

Prítomná 
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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia komisie pre pamätihodnosti mesta v Banskej Štiavnici, konaného 
dňa 26. júna 2018 

________________________________________________________________________________ 
 

Prítomní a neprítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Otvorenie: 
 
Program zasadnutia: 
 
1: Odovzdanie menovacích dekrétov 
2: Správa o stave pamätihodností mesta. 
3: Rôzne 
 
K bodu 1:  
 
Administrátor komisie odovzdal zúčastneným členom komisie menovacie dekréty. 
 
K bodu 2: 
 
Mgr. Chytil informoval komisiu o pripravovanej správe o stave pamätihodností mesta. Prezentoval 
jej členenie a aktuálny stav. Pán Peťko informoval, že hrob Philadelphyho bol kompletne 
zrekonštruovaný, má nový pomník a jeho stav v správe je už neaktuálny. Mgr. Chytil poukázal na 
to, že hroby zaradené do zoznamu vojnových hrobov podľa zákona 130/2005 sú všetky v dobrom 
technickom stave. Členovia komisie navrhli, aby bola správa umiestnená na prenosový server 
odkiaľ by si ju mohli stiahnuť. Toto bude vykonané. Mgr. Gregová navrhla, aby termín dokončenia 
správy bol stanovený na september 2018, potom bude predložená mestskému zastupiteľstvu. Toto 
bolo prijaté. 
 
K bodu 3: 
 
Mgr. Gregová navrhla, aby komisia presunula svoj záujem o vyhľadávanie hrobov vhodných na 
vyhlásenie ako pamätihodností mesta na cintoríny na Zvonovom vŕšku. Mgr. Chytil informoval, že 
Zvonový vŕšok je kompletne spracovaný v projekte „Cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva“ 
z roku 2009. Materiál, ktorý pozostáva z vedeckých príspevkov na konanú konferenciu, 
kompletného zoznamu hrobov (vrátane technických informácií o nich) a katalógu architektonicky 
a výtvarne hodnotných hrobov má k dispozícii a v prípade záujmu je členom komisie 
k nahliadnutiu. Zároveň má k dispozícii zdigitalizovaný zoznam jednotlivostí v Banskej Štiavnici 
vyhotovený  Mgr. Čelkovou pre MNV v Banskej Štiavnici v roku 1978 v ktorom sa cenné hroby 
nachádzajú. Tento zoznam ale nerozlišuje medzi NKP a pamätihodnosťami mesta. 
Návrh bol schválený a komisia sa ním bude zaoberať po dokončení správy o stave pamätihodností. 
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Členovia komisie vyjadrili nevôľu k aktuálnemu stavu oplotenia cintorínov. Navrhli, aby bolo 
oplotenie rekonštruované, zvlášť časť múru na evanjelickom cintoríne. Rekonštruovanie múru 
môže byť problém, keďže jeho vlastníkom je evanjelická cirkev. 
 
Členovia komisie navrhli, aby boli brány cintorínov večer uzamknuté. Tak ako sa zamyká Botanická 
záhrada. Nezabráni to prípadným vandalským útokom, ale uzamknutý cintorín je jasnou správou. 
Ing. Ondrejmišková podotkla, že zámky brán sú dlhodobo nepoužívané a nemusia fungovať. Toto 
by mohlo byť vyriešené reťazou. 
 
Mgr. Chytil informoval komisiu o liste adresovanom SPŠ S. Mikovíniho ohľadne reštaurovania 
pomníkov, na ktorý neprišla žiadna odpoveď. 
 
Ing. Ondrejmišková informovala komisiu o vyčlenení sumy 4500 € ročne z rozpočtu mesta na 
obnovu pamätihodností. V tomto roku bude z vyčlenenej sumy odpílený strom pri kostole Panny 
Márie Snežnej. Zvyšnú sumu môže komisia odporučiť podľa vlastného uváženia na obnovu 
pamätihodností. 
 
Ing. Ondrejmišková informovala, že nové úplné znenie VZN o pamätihodnostiach mesta je na 
programe rokovania MsZ na júl 2018. Po jeho účinnosti budú MsZ predložené už spracované 
návrhy na pamätihodnosti schválené komisiou. 
 
Mgr. Gregová navrhla, aby bola pohrebná kaplnka na cintoríne Lazaret vyhlásená za 
pamätihodnosť mesta. V budúcnosti sa plánuje jej vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. Mgr. 
Čelková informovala komisiu, že v kaplnke sa nachádzal obraz sv. Klementa. Mgr. Chytil potvrdil, že 
oltár s obrazom sv. Klementa v kaplnke stále je. Pán Peťko informoval, že kaplnka je uzamknutá 
a pravidelne upratovaná. 
Komisia pripraví návrh kaplnky na vyhlásenie za pamätihodnosť mesta. 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Peter Chytil 
 
  

   _____________________________________ 
         Mgr. Peter Chytil 

    administrátor komisie pre pamätihodnosti 


