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Spracoval: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca oddeleni právneho a soc. vecí
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Prerokované: vo Finančnej komisH prdskom zastupitel‘se v Spišskej Nove] Vsi

Důvod predloženia: pripomenutie si významného medzníka v dejinách Mesta Spišská
Nová Ves (750. výročie 1. písomnej zmienky o meste)

Prizvaný:

Podpisy:

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstva v Spišskej Nove] Vsi

schval‘uje

— vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na zhotovenie Pamätníka elektrifikácie Spišskej Nove]
Vsi, ktorý zároveň bude poctou významnému rodu Münnich v termíne od 1. 10 2015 do
30.9.2018
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Účelem dobrovoľnej zbierky vyhlásenej Mestem Spišská Nová Ves má byť zhotoveniePamätníka elektrifikácie Spišskej Novej Vsi, ktorý má byť zároveň poctou významnému roduMůnnich.
V roku 2014 uplynulo 120. výročie elektrifikácie nášho mesta. Prvý pokus o osvetlenienámestia sa udial z 1. na 2. decembra 1894. 6. decembra sa už elektricky svietilo na Hlavnejulici a v kasíne. Mesto prevzalo práce 21. decembra 1894. Pokusne bola v tomto rokuelektrifikovaná aj Praha. Bratislavu sme predbehli o šest‘ rokov. V roku 1918 boll elektrickouenergiou zásobované iba 2 % miest a obcí. Naše mesto tento významný vynález využívalocelých 24 rokov skór.
Pri pohľade do životopisu l‘udí s priezviskom Münnich zistíme, že v minulosti naozajhýbali životem v našem meste. Adolf Münnich a jeho syn Koloman boll majiteľmi aprevádzkovateľmi viaceiých baní nielen na Spiši, ale v celom Uhersku. Alexander Münnich bolvýznamným vzdelancom, propagátorem turistiky, v roku 1896 napísal prvá Histůriu mestaSpišská Nová Ves (1g16 város története).

V súlade s ustanovením 9 ods. 2 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeniv znení neskorších predpisov móže mesto vyhlásit‘ dobrovoľnú zbierku. Návrh na vyhláseniedobrovoľnej zbierky, který je súČasťou tohto materiálu, je zverejnený na úradnej tabuli mestaa na internetovej stránke mesta od 14. 9. 2015.

Úryvky z monograjle Dejiny mesta Spišská Nová Ves

Druhá polovica 19. a prvé dve desaťročia 20. storočia významne poznačili nielen
svetové dejiny, ale aj dejiny každého štátu, mesta či obce. Nešlo len o zmeny v sociálnej oblasti,keď revolúcia 1848/49 odstránila pozostatky feudálneho systému a po istom váhaní jdi
nahradila demokraciou a osobnou slobodou. To bole jste najdóležitejšie. Ale nesmierny skok
urobil aj vývoj vedy a techniky, a ten je práve pre toto obdobie príznačný. Nebolo tornu
maR ani v Spišskej Novej Vsi. Dokonca možno povedať, že práve Spĺšská Nová Ves je
typickým príkladom tohto vývoja so všetkýrni pozitívami a negatívarni, ktoré so sebou
priniesol...

Už v roku 1868 bole mesto osvetlené lampami. Qsvetlenie mesto prenajímalo. Lampy
často zhoreli, nefungovali a občania s tým neboli spokojní. Veci sa ujal mladý mešťanosta
Koloman Münnich. V decembri 1893 pozval k sebe viacerých členov mestského zastupitel‘stva
a prerokoval s nimi zavedenie elektrického osvetlenia do mesta. V tejto dobe sa mnohé akcie
uskutočňovali prostredníctvom akciových společností, které projekty financovali. Takáto
spoloČnosť vznikla aj v Spišskej Novej Vsi. Zakladajúce valné zhromaždenie společnosti
Spišskenoveveská akciová společnost‘ pre elektrické osvetlenie, která mala 22 zakladajúcich
členov, belo 13. januára 1894. Medzitým rokoval Münnich aj z poverenia společnosti v
Budapešti s firmou o elektrifikách. Záujem prevýšil půvedné odhady. Výsledkem rokovaní
belo, že akciová společnost‘ vznikla se 100 000 akciami, z kterých 50 000 upísala firma
Siemens et Halske. Zvyšok mali upísať občania. V mestskej rade však boli 10 členovia proti
zmluve o elektrifikácii a podali odvolanie. Napriek tomu sa zakladajúce valné zhromaždenie
zišlo 5. apríla 1894. Za predsedu bel zvolený Koloman Múnnich. Konštatovalo, že sú upísané
akcie v hodnote 100 000 zl. V zmluve sa firma Siemens a Halke zaviazala dokončit‘
elektriflkáciu do 1. októbra s 2 turbínami po 100 k. s. a parným strojem na 120 R. s. Zdale by
sa, že všetke je v poriadku. Ale medzitým napadol elektrifikáciu v novinách anonymný pisatel‘
a obvinil akciová spoočnosť a firmu z nekalých úmyslov. Na to edpovedal Koloman Münnich v
nasledujúcom čísle Szepesi Lapok a vysvetlil, že ide o serióznu společnost‘ a firmu a
elektrifikácia bude v prospech celého mesta. Cena elektrifikácie je primeraná a cena za
elektrinu bude najtacnejšia v celom Uhersku, preteže za žiarovku výkonu 16 sviec sa bude
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roČne platiť 10 zl., za žiarovku s výkonom 10 sviec len 6,30 zl. Elektráreň bude schopná
vyrobiť prúd pre 2 500 — 2 700 žiaroviek, hoci doteraz je záujem len o 1 500 žiaroviek. Napriek
tomu firma práce vykonala veľmi promptne a v noci z 1. na 2. decembra sa urobil prvý pokus
o osvetlenie námestia. 6. decembra 1894 sa už svietilo elektricky na Hlavnej ulici i v kasíne.
Mesto prevzalo práce 21. decembra 1894. O elektrické osvetlenie bol veľký záujem. Už v roku
1894 sa na elektriku pripojili aj niektoré podniky, napr. veľkostatkár Windt, Adlerův obchod s
drevom zriadfl pilu na elektrický pohon a pod....

Dr. Aurel Münnich
Vo výraznej miere prispel k rozvoju mesta Spišská Nová Ves. Působil ako Whoročný

poslanec uhorského parlamentu. Narodil sa v Spišskej Novej Vsi 11. 5. 1856 ako syn banského
riaditeľa. Študoval v Spišskej Novej Vsi a v Košiciach, právo v Budapešti, kde získal v roku
1880 doktorát práva a v roku 1882 advokátsky diplom. V roku 1882 sa stal právnym
zástupcom Prvej uhorskej sporitel‘ne. V roku 1884 bol zvolený do snemu za Spišskú Novů Ves
a za liberálnu stranu. Poslancom bol do roku 1905 a v tej dobe v nejednej veci pomohol
presadiť záujmy mesta na najvyšších miestach. Bol členom viacerých parlamentných výborov.
V roku 1897 sa stal čestným obČanom mesta. Bol právnym zástupcom spišskonovoveskej
sporitel‘ne a aktívne sa zapájal aj do mých činností. Okrem funkcie v liberálnej strane bol aj
svetským funkcionárom evanjelickej cirkvi. Zomrel v Budapešti 28. apríla 1906.

Adolf Münnich
Významný banský odborník spátý so Spišskou Novou Vsou. Působil v Združení

hornouhorských ťažiarov, o ktorého histórh napísal menšiu monograflu, bol riaditel‘om
viacerých baní na Spiši a v Spišskej Novej Vsi. Zomrel 15. februára 1899 vo veku 78 rokov.

Koloman Münnich
Narodil sa 21. januára 1854. Navštevoval evanjelickú základnú školu i gymnázium tu a

neskór v Miškolci. V roku 1871 bol prijatý na Banskú akadémĺu v Banskej Štiavnici a v roku
1874 sa stal na tamojšej katedre chémie aj asistentům. V roku 1875 študoval kovohutnícwo na
Banskej akadémim vo Freibergu a o rok neskór zložil štátnu skúšku na štiavnickej akadémii. Od
1. júla 1876 působil vo funkcii riaditeľa kobaltovo-niklových baní v Dobšinej a v neskorších
rokoch viedol viaceré bane na Gemeri a Spiši. Do roku 1895 působil ako banský riaditeľ
podniku, ktorý vlastnil krompašské železiarne. Neskůr sám podnikal v uhoľnom banícwe, v
baniach v Smolníku a v prenájme mal aj jasovskú železiareň, stal sa členom vedenia starej
krompašskej železiarne. V roku 1895 stál pri vzniku Pohornádskej železiarskej spoloČnosti,
kde pracoval ako banský riaditeľ. Túto funkciu potom zanechal a venoval sa vlastnému
banskému podnikaniu. V rokoch 1880 až 1881 z poverenia Uhorského karpatského spolku
zameriaval jaskyne v Aggteleku a pod jeho vedením bol zriadený nový vstup do jaskynného
systému. Za jeho zásluhy pri práci v Aggteleku mu dal Uhorský karpatský spolok v roku 1907
vyhotoviť pamätnú tabuľu umiestnenú pri spominanom vstupe. Koloman Münnich spolu s
bratom Aurelom stál pri vzniku kúpeľov v Novoveskej Hute, angažoval sa aj v spoločenskom a
kulturnom živote, bol členom viacerých uhorských spolkov. Zohral významnú rolu pri
elektrifikácii námestia. 9. apríla 1910 získal titul kráľovský dvorský radca. Zomrel v Spišskej
Novej Vsi 4. júla 1934.

V Spišskej Nove) Vsi, 14. 9. 2015
Vypracoval: Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora

JUDr. Lucia Baldovská, vedúca odd. právneho a sociálnych ved
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Návrh na vyhlásenie dobrovornej zbierky

Mesto Spišská Nová Ves na základe ustanovenia 9 ods, 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369(1990 Zb.
o obecnom zňadeni v znení neskorších predpisov a 5 ods. 1 pisrn. e) zákona Č. 5B3/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v zneni neskoršich predpisov

navrhuje vyhlásit‘
dobrovoľn Ú zbierku

• Usporiadateľzbierky: - t
Mesto Spišská Nová Ves, ICO: 00329614, 50 sidlom: Radničně nám. č. 7,05270 Spišská Nová Ves

• Účel dobrovoľnej zbierky:
Zhotovenie Památnika elektrifikácie Spišskej Novej Vsi, ktorý bude zároveň poctou významnému rodu Münnich

• Miesto konania zbierky:
Spišská Nová Ves

• Čas konania zbierky:
Od 1. 10. 2015 do 30.9. 2018 (rok 750. výročia 1. písomnej zmienky Orneste)

• Spósob konania zbierky:
1. vkladom alebo prevodom na účet Č. 3400425044/5600 vedený v Prima banke Slovensko, as., IRAN: SK6B

5600 0000 0034 0042 5044, SWIFT: KOMASK2X
2. vkladom do zapečatených označených pokladničiek uložených v podaterni Mestského úradu — Štefánikovo

nám. č. 1, Spišská Nová Ves) č. dv, 106, prizemie alebo na sekretaňáte primátora mesta v budove Radnice
— Radničné nám. Č. 7, Spišská Nová Ves. Peňažné prispevky budú komisionálne vyberané raz mesačne za
účas hlavného kontrolóra mesta, vedúcej nančného oddelenia a pokladničky MsU a bezodkladne vložené
na účet uvedenývbode 1.

• Osoba zodDovedná za konanie dobrovoľnei zbierky:
PhDr. Ján Volný, PhD., prnátor mesta Spišská Nová Ves

• Vyúčtovanie zbierky, iei použitie a kontrola:
O priebehu, výsledkoch zbierky a použití zbierkou ziskaných finančných prostňedkov bude informovať občanov
primátor mesta, a to zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta
www.spisskanovaves.eu vždy po ukončeni každého kalendárneho roka.

Kontrolu použiba finančných prostňedkov získaných zbierkou vykoná hlavný kontrolór mesta.
Náklady spojené s matehálnym zabezpečením zbierky budú hradené z rozpočtu mesta.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta


