MESTO HANDLOVÁ
Nám. baníkov 7 Handlová 97251

Materiál z rokovania orgánu:
Komisia kultúry a cestovného ruchu
12. riadne zasadnutie, dňa 01.07.2020 o 15:30

4.
PROBLEMATIKA HANDLOVSKEJ KOLÓNIE S
OHĽADOM NA CESTOVNÝ RUCH PREKLADÁ: ÚSTNE - RASTISLAV NEMEC,
LINA GREGOR – ČLENOVIA KOMISIE

Materiál obsahuje:
- Zápis z rokovania
ZÁPIS Z ROKOVANIA:
V bode č. 4 vystúpili p. Lina Gregor a p. Rastislav Nemec, ktorí sú členmi aj Komisie výstavby,
územného plánovania, životného prostredia a dopravy. Ostatných členov komisie informovali, že je
v príprave koncepcia, ktorá by mala komplexne riešiť problematiku baníckej kolónie. Zaujímali sa
najmä o časť, v ktorej sa zvažuje s ďaľším stavebných využitím budov v lokalite. Na otázku, či sa
zvažuje so zachovaním aspoň časti "kolónie" za účelom zachovania kultúrneho a historického
dedičstva, vedúci oddelenia výstavby reagoval negatívne. Preto považujú za vhodné, aby sa k
predmetnému problému vyjadrila aj komisia kultúry. Členovia komisie sa zhodli, že z pohľadu
histórie mesta sa jedná o vzácnu a jedinečnú architektonickú pamiatku, ktorá by mala byť aspoň
do istej miery zachovaná. Taktiež bolo do pozornosti dané VZN mesta Handlová č. 3/2007,
prostredníctvom ktorého MsZ mesta Handlová zaradilo časť Baníckej kolónie do zoznamuv
Hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta Handlová.
Stanovisko Komisie kultúry a cestovného ruchu:
Komisia kultúry a cestovného ruchu ODPORÚČA:
1. Zo zreteľom na VZN mesta Handlová č. 3/2007 o miestnych pamätihodnostiach a Doplnku č.1
k VZN brať ohľad na skutočnosť, že Banícka kolónia – 1 bytovka (6 bytov) časť Baníckej kolónie je
zaradená v zozname Hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta Handlová.
2. Vyčleniť uvedenú časť Baníckej kolónie, prípadne po odbornej diskusií vyčleniť inú časť Baníckej
kolónie, s cieľom zachovania a ochrany kultúrneho dedičstva.
Júl, 2020
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3. Menovať Rastislava Nemca do pracovnej skupiny zaoberajúcej sa problematikou Baníckej
kolónie.
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