Zbierame sa, zbierame...
ale nič sa nedeje?
(Nasledujúcu informáciu, prosím, rozumejte ako faktické informovanie verejnosti
o činnosti RKC, Farnosť BB-Katedrála vo veci verejnej zbierky
na opravu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého pri Malej stanici)

Na prelome 40.-50. rokov 20. storočia „železnice“ zvýšili násyp trate a
úroveň terénu pre stanicu Banská Bystrica-mesto, ktorú preložili do tesnej
blízkosti kaplnky. Tá sa tak s podlahou dostala 1,7m pod nový terén v jej
okolí. Táto skutočnosť vyradila kaplnku z liturgického užívania a zároveň
ju odsúdila na trvalé prevlhčenie. K priebežnému poškodzovaniu muriva
vlhkosťou sa pridalo nemiestne správanie ľudí prostredníctvom grafitov
alebo nemiestneho odhadzovania odpadu.
V deväťdesiatych rokoch 20. storočia bola zo strany cirkvi snaha kaplnku
opraviť aspoň čiastočne proti zatekaniu a opravou poškodeného muriva, s
čím však nesúhlasil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ), nakoľko opravy neboli
z dôvodu nedostatku financií plánované komplexne.
2011 – došlo k závažnému poškodeniu strechy zlomeným konárom stromu
z priľahlej parcely mestského lesoparku
2012 – Mestské lesy odstránili stromy, ktoré bezprostredne ohrozovali
Kaplnku
– prekrytie porušenej strechy
2011-14 medializácia stavu Kaplnky, ktorá vyvrcholila sťažnosťou obyvateľ
ky mesta na Ministerstvo kultúry SR o stave Kaplnky, postúpené cez
Pamiatkový úrad SR na KPÚ BB, ktorý následne vykonal štátny dohľad.
06/2014 – Rozhodnutie KPÚ o reštaurovaní
– Vypracovanie Programu záchrany farskou radou
– Žiadosť o poskytnutie dotácie (23 938 eur) z programu Obnovme si svoj
dom MK SR - zamietnuté 16.12.2014
07/2014 – založenie samostatného účtu v SLSP
– objednanie a vypracovanie Statického posudku a Odborného posudku
zavlhnutia stavby a návrh opatrení na jej sanáciu
08/2014 – Žiadosť pre KPÚ o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy na
základe vypracovaných posudkov
– Žiadosť o vstúpenie do rokovania so ŽSR s prijatím odpovede –
uvedenie kontaktov

09/2014 – prišlo Záväzné stanovisko KPÚ k posudkom
11/2014 – Pamiatkový úrad SR v projekte Pro Monumenta – prevencia s
údržbou, vypracoval odborný posudok
– cenové návrhy Akad.soch. J. Filu
12/2014 – vstúpili sme do rokovania s Mestskými lesmi
– Žiadosť o povolenie usporiadania verejnej zbierky – Min. vnútra dalo
súhlas na dobu 15.1.2015-10.1.2016
01/2015 – Žiadosť o poskytnutie dotácie (14 988 eur) z programu
Obnovme si svoj dom MK SR
– oslovili sme so žiadosťou o pomoc 45 organizácií sídliacich alebo pôso
biacich v meste, 14 kandidátov na post primátora mesta, 31 poslancov
Mestského zastupiteľstva a 5 fyzických osôb, ktoré už predtým prejavili
záujem o Kaplnku. Odpovedalo 10 organizácií, z ktorých 5 hneď vyjadrilo zamietavé stanovisko, 4 poslanci, z ktorých aktuálne pomohol
jeden, 2 jednotlivci (jeden pomohol väčším finančným darom).
– Pamiatkový úrad SR zaslal „Certifikát stavu kultúrnej pamiatky“
vypracovaný projektom Pro Monumenta.
– príprava propagačných materiálov k Verejnej zbierke a následne
začiatok Verejnej zbierky na viacerých miestach (kostoly, Mammacentrum, Infocentrum Mesta BB, Slovenská pošta, ...)
06/2015 – prvý návrh záchranného prekrytia kaplnky
08/2015 – Zmluva s MK SR na 7 000 eur z programu Obnovme si svoj dom
na projektovú dokumentáciu
10/2015 – Zadanie Výzvy na predloženie cenovej ponuky
– víťazná cenová ponuka od OBNOVA s.r.o. B. Štiavnica s následným
podpísaním Zmluvy o dielo
– Ohlásenie začiatku prác na obnove/reštaurovaní Kaplnky KPÚ a MK SR
11/2015 – Návrh o predĺženie lehoty na vykonávanie verejnej zbierky
– postupné dodávanie projektovej dokumentácie
– Žiadosť o poskytnutie dotácie (33 196 eur) z programu Obnovme si svoj
dom
12/2015 – Predĺženie vykonávania verejnej zbierky schválené MV SR
01/2016 – vyúčtovanie dotácie 7 000 eur Min. kultúry SR
04/2016 – Zmluva s MK SR na 2 500 eur z programu Obnovme si svoj dom
na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie
06/2016 – obhliadka miesta zúčastnených strán: Farnosť, ŽSR, Mestské lesy
– následne napísané žiadosti o vyjadrenie

08/2016 – Ohlásili sme Mestu BB (9.8.) začiatok stavebných úprav a
udržiavacích prác
– Mestské lesy sme požiadali (23.8.) o vyjadrenie k stavbe v ochrannom
pásme lesov
09/2016 – dostali sme stanovisko Mestských lesov, ktoré sa vyjadrilo
súhlasne, ale ich stanovisko (ako správcov mestských lesov) je len
podporou našej žiadosti, ktorú musíme adresovať Mestu BB, čo sme
následne urobili.
10/2016 – 4.10.2016 Mesto BB presunulo našu Žiadosť na Oddelenie
evidencie a správy majetku mesta, o čom nás písomne informovali.
Uvedené Oddelenie dalo 14.10.2016 Mestu odpoveď na našu Žiadosť, že
múrik a plocha za Kaplnkou sú majetkom Mesta a preto musíme požiadať
o prenájom pozemku minimálne na čas stavebných prác. Na základe tejto
informácie (obdržanej 20.10.2016) sme podnikli nasledujúce kroky: podali
sme Žiadosť o prenájom pozemku za Kaplnkou (21.10.2016) a napísali sme
list primátorovi mesta BB so žiadosťou o spoluprácu a odpustenie nájmu
(28.10.2016).
V týchto dňoch (18.10.2016) sme obdržali súhlasné stanovisko ŽSR
k povoleniu stavebných prác na Kaplnke, ktoré zároveň presne vymedzuje
pravidlá spolupráce s 11 oddeleniami ŽSR.
Momentálne čakáme na definitívne vyjadrenia zo strany Mesta BB, aby sme
sa mohli pustiť už do konkrétnych realizačných prác obnovy/opravy kaplnky.
Podľa predbežných informácií bude oprava strechy stáť cca 25 000 eur.
K aktuálnemu dátumu (5.11.2016) máme na účte určenom pre Kaplnku (číslo
účtu IBAN SK2309000000005060133502) verejnou zbierkou vyzbieranú
sumu 20 750,30 eur.
Do ukončenia verejnej zbierky (10.1.2017) zostáva ešte pred nami neľahká
cesta vyzbierať cca 5 000 eur. Po tomto dátume budeme môcť zbierať financie
len v priestore Katedrály.
Touto cestou Vás prosíme: staňte sa spolu s nami činnými
v získavaní financií na Kaplnku. Veď už to nie je tak veľa ako bolo na začiatku.
Veľmi nám pomôžete či už finančným príspevkom, kúpou niektorého
z darčekových predmetov, informovaním vo svojom okolí, doručením
materiálov, modlitbou... Za akúkoľvek pomoc a príspevok Vám zo srdca
ďakujeme.

