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. Zasadnutie sa uskutoční


dňa 03.03.2020 (utorok)

V kancelárii zástupcu primátora 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: Označenie hrobu Márie Gerszö (Pischlovej) v spolupráci OOCR
2: Činnosť komisie v roku 2020
3: Návrh pamätihodnosti Pamätné miesto založenia lesníckeho školstva
4: Návrh pamätihodnosti Kalvária na Hornej Rovni
5: Rôzne

Mgr. Peter Chytil
administrátor komisie

Ing. Marian Zimmermann
predseda komisie

Rozdeľovník:
Na stretnutie sa pozývajú členovia komisie:
Ing. Marian Zimmermann - predseda
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
Igor Kuhn
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 mesta konaného dňa 25. 02. 2020 v kancelárii
zástupcu primátora o 10:00.

Prítomní:

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

_______________________________
Prítomný
_______________________________
Prítomná
_______________________________
Prítomný
Prítomná
_______________________________
Prítomná
_______________________________
_______________________________
Prítomný
_______________________________
Prítomný
_______________________________
Ospravedlnená

Prizvaní:
Ing. Ivana Ondrejmišková
Igor Kuhn
RNDr. Pavel Bačík

Neprítomná
_______________________________
_______________________________
Neprítomný
_______________________________
Prítomný

Program zasadnutia: 1: Označenie hrobu Márie Gerszö (Pischlovej) v spolupráci OOCR
2: Činnosť komisie v roku 2020
3: Návrh pamätihodnosti Pamätné miesto založenia lesníckeho školstva
4: Návrh pamätihodnosti Kalvária na Hornej Rovni
5: Rôzne
6: Úpravy pamätihodností pri Počúvadlianskom jazere - Bačík
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ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie pre pamätihodnosti mesta v Banskej Štiavnici, konaného
dňa 25. februára 2020
________________________________________________________________________________
Prítomní a neprítomní: podľa prezenčnej listiny
Otvorenie:
Program zasadnutia: 1: Označenie hrobu Márie Gerszö (Pischlovej) v spolupráci OOCR
2: Činnosť komisie v roku 2020
3: Návrh pamätihodnosti Pamätné miesto založenia lesníckeho školstva
4: Návrh pamätihodnosti Kalvária na Hornej Rovni
5: Rôzne
6: Úpravy pamätihodností pri Počúvadlianskom jazere - Bačík
Predseda komisie Ing. Marian Zimmermann privítal prítomných, privítal predstavil neoznámenú
prítomnosť RNDr. Bačíka. Členovia komisie súhlasili so zaradením vstupu RNDr. Bačíka do
programu. Otvoril zasadnutie komisie. Komisia bola uznášaniaschopná.
K bodu 1:
Mgr. Chytil prečítal email riaditeľa OOCR Región Štiavnica Igora Kuhna o pláne umiestniť pri hrobe
Márie Gerszö reliéf od Vladimíra Oravca pri príležitosti 200 výročia jej narodenia v rámci akcie 200.
výročie Maríny a Sládkoviča organizované Bankou lásky a mestom Banská Štiavnica. Členovia
komisie v diskusii vyjadrili nesúhlas s umiestnením takéhoto reliéfu. Odporúčajú informovať aj pani
primátorku a Banku lásky o nevhodnosti takéhoto riešenia. Odporúčajú, aby pri aktivitách
Zaľúbená Štiavnica nedochádzalo k prikrášľovaniu a vytváraniu histórie kvôli lepšiemu marketingu.
Odporúčajú umiestniť pred vstupom do cintorínu informačný panel s plánom cintorínu a legendou.
K bodu 2:
Mgr. Chytil informoval komisiu, že firma Obnova s.r.o. ktorá mala vykonať rekonštrukciu hrobu
Porubského do decembra nezačala a objednávka bola zrušená. Ďalej informoval komisiu o záujme
Ing. Arch. Hrušovského o záujme vykonať rekonštrukciu hrobov. Členovia nesúhlasia s pánom
Hrušovským zo zdravotných a profesionálnych dôvodov, nakoľko nemajú vedomie, že by
v minulosti už niečo také vykonával. Mgr. Matejková, PhD. sa skontaktuje s profesionálnymi
reštaurátormi a vyžiada cenové ponuky. Mgr. Chytil sa vyjadril, aby sa s rekonštrukciami začalo
najneskôr v máji 2020.
K bodu 3:
Návrh bol v komisii opakovane prerokovaný a jednomyseľne prijatý. Navrhlo sa, aby mesto
spolupracovalo s lesníckou školou pri starostlivosti o túto pamätihodnosť.
K bodu 4:
Ing. arch. Vošková, PhD. informovala komisiu, že sú vykonávané aktivity s cieľom vyhlásiť Kalváriu
na Hornej Rovni za národnú kultúrnu pamiatku a teda nie je potrebné riešiť vyhlásenie
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pamätihodnosti. Informovala, že fotografie a čitateľné časti textov sú v publikácii Sakrálne
pamiatky v krajine v okolí Banskej Štiavnice. Mgr. Matejková, PhD. informovala, že historické
fotografie od Protopopova má Slovenské banské múzeum. Pani Vošková odporučila vykonanie
dendrologického posudku na lipovú alej na kalvárii. Taktiež na to, že objekty kalvárie nie sú
v katastri ale sú zamerané pánom Kostrom zo SPŠ Mikovíniho a odporučila, aby MsÚ iniciovalo
zápis do katastra. Mgr. Chytil upozornil, že lipa vo vrchnej časti kalvárie, ktorej konár poškodil stélu
je suchá a je treba ju vypíliť.
K bodu 5:
Ing. Zimmermann navrhuje napísať Slovenskému banskému múzeu o tabuli pri Počúvadlianskej
výpustnej štôlni, aby túto tabuľu vyzdvihli a prijali do zbierkových fondov.
Pani Vošková navrhuje aby bola Fizélyho brána do evanjelického cintorína zapísaná ako
pamätihodnosť. Zároveň aby MsÚ iniciovalo opravu múru evanjelického cintorína.
Mgr. Chytil informoval komisiu o liste Ing. Stockmanna, CSc. o zvláštnom dátume na pamätnej
tabuľke umiestnenej pred lesníckou školou pri jej výročiu v roku 2019. Ing. Zimmermann navrhol,
aby MsÚ kontaktovalo lesnícku školu a zosúladilo pamätné tabule.
Mgr. Chytil informoval komisiu o aktivite pani Kuchtovej a jej návrhu komisii Kultúry a cestovného
ruchu o umiestnení pamätnej tabule Pavlovi Kyrmezerovi. Pamätné tabule pritom spadajú pod
Komisiu pre pamätihodnosti mesta. Členovia komisie neodporučili takúto pamätnú tabuľu
vytvárať, keďže by ju potom bolo slušné vytvoriť aj iným rovnocenným osobnostiam a tých je veľa.
Navrhujú, aby boli zamestnanci MsÚ upovedomení o presunutí kompetencií.
Mgr. Chytil informoval komisiu o neinformovanom vyčerpaní finančných prostriedkov komisie
v sume cca 1000€ na rekonštrukciu ústredného pamätníku SNP oproti radnici a aby sa takáto
činnosť už neopakovala, aby nebolo vystavené objednávky ktoré by následne nebolo z čoho
zaplatiť.
K bodu 6:
RNDr. Bačík informoval komisiu o prebiehajúcej aktivite presunúť pamätnú tabuľu z pamätníka pri
Konvalinke k pamätníku pri jazere. Pamätník pri Konvalinke je na súkromnom pozemku a
v nenáležitom stave. Po presunutí bude pamätník pri Konvalinke vyradený z evidencie Mesta
i MVSR. Členovia komisie s návrhom súhlasia. Pamätník sa musí vyriešiť aj na pamiatkovom úrade.
Pri rekonštrukcii pamätníka pri jazere navrhujú vytvorenie ochrannej zóny aspoň 5m, alebo
vysadenie krycej zelene, keďže aktuálne autá parkujú v tesnej blízkosti pamätníka.
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Uznesenie č. 1/2020
KPPM
A:
N e s ú h l a s í s umiestnením reliéfu k hrobu Márie Gerszö.
B:
Odporúča MsÚ pripraviť projekt obnovy múru a historickej brány Evanjelického cintorína.
C:
Odporúča Mestskému zastupiteľstvu
s c h v á l i ť návrh pamätihodnosti Pamätné miesto založenia lesníckeho školstva.
D:
Odporúča Mestskému úradu pripraviť a podať návrh na vyhlásenie za NKP „Kalvária Horná
Roveň“. V rámci prípravy návrhu odporúča majetkovo právne vysporiadanie pozemkov
a vloženie objektov do katastrálnej mapy (geometrický plán).
E:
Odporúča stretnutie so Strednou lesníckou školou a zosúladenie pamätných tabúľ k roku
1807.
Neodporúča umiestnenie pamätnej tabule Pavlovi Kyrmezerovi.
F:
S c h v a ľ u j e návrh riešenia zrušenie pamätihodnosti 86 – Pamätník padlým hrdinom
SNP, a doplnenie pamätnej tabule s textom z nej k pamätihodnosti 85 – Ústredný pamätník
SNP pri Počúvadlianskom jazere.

Zapísal: Mgr. Peter Chytil

_____________________________________
Ing. Marian Zimmermann
predseda komisie
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