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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia komisie pre pamätihodnosti mesta v Banskej Štiavnici, konaného 

dňa 28. apríla 2022 
________________________________________________________________________________ 

 
Prítomní a neprítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Otvorenie: 
 
Program zasadnutia: 1: Prebiehajúce rekonštrukcie v roku 2021 a plán na 2022 
   2: Osadzovanie pamätných tabúľ 
   3: Rôzne 
 
Predseda komisie Ing. Marian Zimmermann privítal prítomných. Otvoril zasadnutie komisie. 
Komisia bola uznášaniaschopná. 
 
K bodu 1:  
 
Mgr. Chytil informoval prítomných o vykonaných prácach v priebehu roku 2021, s tým že pána 
Blahúta vďaka kvalitne vykonanej práci, ktorá prežila bez ujmy prvú zimu angažoval aj pre rok 
2022. Kvôli situácii na trhu so stavebnými materiálmi ale nebolo možné predložiť konkrétne 
rozpočty prác. S prácami by sa malo začať v priebehu mája 2022, konkrétne hroby sa vyberú podľa 
predloženej cenovej ponuky z tých, na ktoré už má mesto získané povolenia od pamiatkového 
úradu. Prítomní s takýmto riešením súhlasili.  
 
Zlátenie vykonané Ing. Arch. Hrušovským v rokoch 2020-21 zatiaľ drží, oprava pomníka Bolemana 
nebola vykonaná dostatočne kvalitne a odpadla, bude nutné vykonať opravu. 
 
Členovia komisie pripomenuli nerealizovanie prác na spílení stromov pri hroboch Antona Pécha 
a Otta Schwarza, na ktoré už bolo získané povolenie na výrub. 
 
Členovia komisie navrhli, aby bol rozpočet komisie navýšený na pôvodnú sumu aspoň 4000€ ktorá 
bola neskôr znížená o viac ako 1/4 a kvôli nej nie je možné vykonávať plánované práce na obnove 
pamätihodností v dostatočnom objeme. 
 
Členovia komisie navrhli, aby zamestnankyňa MsZ Mgr. Godová zistila, či by sa na rekonštrukciu 
pamätihodností nedal použiť niektorý z vypísaných projektov, prípadne rozbehnúť spoluprácu 
s maďarskom, keďže maďarský študenti prichádzajú do Banskej Štiavnice uctiť si hroby profesorov 
Akadémie a tieto nie sú adekvátne udržiavané. 
 
K bodu 2:  
 
Mgr. Matejková, PhD. informovala o stave umiestňovania pamätných tabúľ na budovách v meste. 
Súčasný stav je podľa nej neúnosný. Pamätné tabule sa hromadia na niektorých budovách 
(Berggericht, Belháziovský dom) vo veľkom počte a ďalšie sú v príprave. Z Kammerhofu už došlo 
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k odstráneniu pamätných tabúľ. Súčasné riešenie umiestňovania pamätných tabúľ, vôbec ich 
umiestňovanie, grafické a materiálové riešenie je podľa Matejkovej neaktuálne a nezodpovedá 
dnešnej dobe. Mgr. Čelková so situáciu sčasti súhlasila, pričom navrhla riešenie vytvorením 
smernice s dizajnom tabule v spolupráci s grafikmi, dizajnérmi. Taktiež bolo navrhnuté aby sa 
k umiestňovaniu pamätných tabúľ vyjadroval nielen MsÚ všeobecne, ale konkrétne komisia pre 
pamätihodnosti Mesta a aj pamiatkový úrad. 
 
Čelková navrhla, aby pamiatkový úrad na zasadnutia komisie pre pamätihodnosti Mesta vysielal 
svojho zástupcu. 
 
K bodu 3: 
 
Členovia komisie pripomenuli stav neriešenia hrobu Ocsovského, ktorý bol ešte v roku 2018 
schválený na zaradenie do zoznamu pamätihodností mesta a zatiaľ o ňom MsZ nerokovalo. MsZ 
taktiež nerokovalo o žiadnom návrhu komisie na zaradenie medzi pamätihodnosti mesta ktoré boli 
od roku 2017 schválené. 
 
Členovia komisie navrhli, aby boli pri bránach do cintorínov umiestnené oznámenia s obsahom 
„Nevstupovať pri silnom vetre a búrke, hrozí padanie konárov/stromov“. 
 
 
Bolo dohodnuté, aby ďalšie zasadnutie bolo v júni. 23.6. o 10:00, a aby naň boli prizvané Mgr. 
Godová z MsÚ a Mgr. Göndöčová z Pamiatkového úradu SR. 
 
 
Zapísal: Mgr. Peter Chytil 
 

   _____________________________________ 
               Ing. Marian Zimmermann 

       predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


