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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.

/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

Žiada
1. Prednostu MsÚ v Žiline, aby na najbližšie riadne mestské zastupiteľstvo
predložil plán záchrany pamiatok na Starom cintoríne v Žiline s možnosťou
financovania z rozpočtu mesta Žilina, a to:
-

prícestná kaplnka,

-

torzo historickej vstupnej brány,

-

socha – Plačúca matka nad urnou,

ktoré sú uvedené v prílohe tohto materiálu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a platnými právnymi predpismi v Slovenskej
republike.
Materiál v roku nebude mať vplyv na rozpočet mesta Žilina.

MATERIÁL
Ide o záchranu veľmi významných pamiatok na Starom cintoríne, ktoré sú momentálne
v kritickom stave. Je nevyhnutné začať z ich záchranou čím skôr.
Kaplnka je podmočená, s opadanými omietkami a strieškou nevhodnou k jej architektúre.
Torzo historickej vstupnej brány – ide o časť zachovalej bývalej vstupnej brány, ktorá bola
čiastočne zamurovaná. Bolo by vhodné riešiť nový vstup na cintorín so zakomponovaním tejto
časti historickej brány.
Socha – Plačúca matka nad urnou – v minulosti ju vážne poškodil požiar.
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PRÍLOHY:

Obr. 1: Prícestná kaplnka.

Obr. 2: Torzo historickej vstupnej brány.

Obr. 3: Socha – Plačúca matka nad urnou.
Zdroj obrázkov: Patrik Groma (1, 2), Jozef Feiler (3).
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STANOVISKÁ KOMISIÍ
Komisia územného plánovania a výstavby
Odporúča materiál na MsZ prerokovať a schváliť. (ZA: 9, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0)
Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
S predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho MsZ prerokovať a schváliť. Zároveň komisia pri
rekonštrukcii kaplnky na Hruštinách odporúča metodické usmernenie Krajského pamiatkového úradu.

(ZA: 10, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0)
Ostatné komisie nerokovali o tomto materiáli.
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