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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. mája 2021 

________________________________________________________________________________ 
 

Prítomní a neprítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Otvorenie: 
 
Program zasadnutia: 1: Prebiehajúce rekonštrukcie v roku 2021 
   2: Rôzne 

 
Predseda komisie Ing. Marian Zimmermann privítal prítomných. Otvoril zasadnutie komisie. 
Komisia bola uznášaniaschopná. 
 
K bodu 1:  
 
Mgr. Chytil informoval komisiu o priebehu a pláne prác rekonštrukcie pamätihodností objednanej 
u architekta Ivana Hrušovského v roku 2020, ktorá sa pretiahla do roku 2021. 
 
Poskytol členom komisie fotografie s návrhmi na zloženie náhrobníku Huga Heincza od pána 
Hrušovského, oznámil, že Mgr. Gregová (z titulu pamiatkového úradu) zvolila jeden z návrhov, ale 
nie ktorý. Členovia komisie dôrazne nesúhlasili s ani jedným návrhom. Znova sa pýtali na to, či 
existuje fotografia náhrobku. Mgr. Matejková, PhD. sa vyjadrila, že existenciu znovu preverí, 
predošlé hľadanie neprinieslo požadovaný výsledok. 
 
Členovia komisie sa vyjadrili, že na zhotovenie návrhu nie je nutný architekt, pokiaľ bude 
vyhotovený podľa náhrobníka podobného tvaru z daného obdobia. Navrhujú vziať za vzor hrob 
Samuela Weigla a následne znova zasadnúť a schváliť návrh. Z náhrobníka ale chýbajú diely 
a nenachádza sa na pôvodnom mieste. Návrh je preto problematické zostaviť. 
 
Informoval komisiu o objednaní rekonštrukcie hrobu Ferencza Platzera u pána Blahúta. 
 
Informoval komisiu o podaní projektu na rekonštrukciu pamätihodností na BBSK. Rekonštrukcia 
zahŕňa preosadenie a zloženie pomníku Heinczovho, vyrovnanie a rekonštrukciu múrika pomníka 
Porubszkého a vyrovnanie a rekonštrukciu Czipszerovho. 
 
K bodu 2:  
 
Komisia vyjadrila zásadný nesúhlas so znevažovaním pamätníka Viery Václavekovej na Počúvadle 
postavením nafukovacej detskej šmýkačky v jeho bezprostrednej blízkosti, ako aj existujúcim 
parkoviskom, taktiež v jeho bezprostrednej blízkosti. Navrhujú buď pamätník kompletne presunúť 
na vhodnejšie miesto, alebo aspoň zriadiť ochranné pásmo aspoň 5m. 
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Komisia sa pýtala na stav pílenia stromov pri hrobe Antona Pécha, ktoré navrhli v minulosti. Ing. 
Zimmermann sa vyjadril, že situáciu preverí, ale je finančne náročná a je možné ju vykonávať len 
mimo vegetačného obdobia. Členovia komisie navrhli, aby po vypílení stromov boli odstránené aj 
pne s koreňmi a terén kompletne upravený. 
 
Mgr. Chytil sa pýtal na stav presunu pamätného kameňa Počúvadlianskej výpustnej štôlne, keďže 
sa zmenilo vedenie SBM. Mgr. Matejková, PhD. sa vyjadrila, že múzeum situáciu zatiaľ neriešilo, 
požiadala, aby bol návrh podaný písomne. Mgr. Chytil bol poverený napísaním listu pani 
Matejkovej. 
 
Zapísal: Mgr. Peter Chytil 
 
 

   _____________________________________ 
               Ing. Marian Zimmermann 

       predseda komisie 


