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Uznesenie č.  

obecné zastupiteľstvo schvaľuje    

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.: 2/2022 o pamätihodnostiach obce Zemné 

 

 

Dôvodová správa :  

 

Podľa § 22 č.  49/2022 z.Z. o ochrane pamiatkového fondu pamätihodnosti sa do zoznamu 

pamätihodností zaraďujú podľa druhu do príslušných registrov pamätihodností obce (ďalej len 

„registre“) v členení: 

 a) register nehnuteľných pamätihodností  

b) register hnuteľných pamätihodností 

c) register nehmotných pamätihodností  

d) register hrobov. 

 

Metodika Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky rieši formy a rozsah, resp. návrhy 

registrov, ktoré môže obsahovať evidencia pamätihodností obce.  

Register nehnuteľných pamätihodností   

Do registra nehnuteľných pamätihodností môžu byť zaradené:  

a) nehnuteľné veci, najmä  

1. objekty, uvedené v Súpise pamiatok na Slovensku neevidované v Ústrednom zozname 

pamiatok, ktoré však majú hodnotu z hľadiska stavebného vývoja mesta,  

2. sochy, plastiky, mozaiky a iné objekty umiestnené na verejných priestranstvách alebo na 

budovách a nehnuteľnostiach viditeľných z verejných priestranstiev,  

3. objekty prístupné verejnosti s kultúrno-výchovnou a vzdelávacou funkciou, napr. rodné domy 

významným rodákov, pamätné izby, pamätné miesta, súkromné múzeá, pamätníky a pod., 

 4. sakrálne objekty, napr. kostoly, kláštory, kaplnky, kríže, zvonice a pod,  

5. historické cintoríny, kasárenské areály, industriálne areály,  

b) kombinované diela prírody a človeka, najmä 

 1. pútnické miesta, pramene alebo iné prírodné útvary viažuce sa na historickú alebo pamätnú 

udalosť, či osobnosť,  

2. pramene s liečivou alebo pitnou vodou, pokiaľ sú upravené, 

3. vyhliadkové veže, udržiavané besiedky v parkoch alebo lesoch,  

4. iné prírodné výtvory, ktorých okolie bolo upravené človekom.  

c) významné krajinné prvky, najmä  

1. les, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, park, aleja, prírodný útvar a pod., ktoré utvárajú 

charakteristický vzhľad krajiny, alebo prispievajú k jej ekologickej stabilite,  

2. dreviny (stromy alebo kry) rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho 

fondu.  

 

 

Register hnuteľných pamätihodností  

Do registra hnuteľných pamätihodností môžu byť zaradené najmä  

a) artefakty, sochy, pamätné tabule, technické pamiatky (historické vozidlá MHD) a pod.  

b) erb mesta, vlajka mesta, zástava mesta, pečať mesta, reťaz primátora mesta a pod.,  

c) kronika mesta, listiny a dokumenty, ktoré sa viažu ku vzniku mesta, k významným udalostiam 

a osobnostiam mesta, k založeniu významných inštitúcií na území mesta,  

d) cechové predmety a predmety významných spolkov, ktoré jestvovali na území mesta,  

e) športové a iné trofeje, ktoré získali športové kluby alebo iné spolky a krúžky (napr. spevácky, 



tanečný, divadelný, hasičský a pod.).  

f) predmety, ktoré mesto získalo v rámci družby s iným mestom doma alebo v zahraničí,  

g) veci charakteristické alebo viažuce sa na miestnu históriu alebo folklór (remeselné výrobky, 

nábytok, kroje a pod).  

 

  

 

 

Register nehmotných pamätihodností  

Do registra nehmotných pamätihodností môžu byť zaradené najmä  

 a) pamätné dni, napr. deň založenia mesta, deň narodenia alebo úmrtia významných rodákov, 

 b) historické udalosti, napr. významné stretnutia, návštevy významných osôb, postavenie 

významných budov, založenie významných inštitúcií, škôl a pod., 

 c) pôvodné historické názvy, napr. názvy ulíc, námestí alebo častí územia mesta, zemepisné a 

katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta a pod.,  

 e) hudobné diela a ľudové piesne viažuce sa k mestu.  

 

 

Register hrobov  

Register hrobov sa člení na 

 a) významné hroby, napr. hroby významných rodákov alebo významných osobností    

 pochovaných na území mesta, hroby, ktoré majú historickú alebo umeleckú hodnotu a pod.  

 b) vojnové hroby, ktoré sú vedené podľa § 10 ods. 2 zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových    

 hroboch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo obce Zemné, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1, 3 a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona č. 369/1990 zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o pamätihodnostiach obce Zemné. 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

 
čl. I 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecné záväzné nariadenie vytvára evidenciu pamätihodností obce Zemné a stanovuje 

spôsob ich ochrany a využívania. 

 
čl. 2 

Pôsobnosť obce Zemné pri vedení evidenciu pamätihodností obce Zemné (ďalej len „obec“) v 

súlade s § 14 ods. 4 zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu týmto utvára a vedie 

evidenciu pamätihodností obce. 

 
čl. 3 

Rozsah evidencie pamätihodností obce 

1. Do evidencie pamätihodností obce sú zaradené hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré majú 

historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, 

výtvarnú alebo umelecko‐remeselnú hodnotu. 

2. Členenie pamätihodností podľa typovej skladby: 

a) Objekty – domy, kaplnky, kostoly, mosty 

b) Kríže, sochy, cintoríny, hroby 

c) Fontány, výtvarné diela, pamätníky 

d) Pamätné tabule 

e) Prírodné areály, vodné plochy, parky, športové areály 

f) Architektonické a urbanistické riešenia 

 

Predmetom evidencie sú hnuteľné a nehnuteľné pamiatky zapísané v Ústrednom   zozname 

pamiatkového fondu, pre ktoré platí osobitný režim podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu a pamätihodností nehmotného charakteru. Predmetom evidencie sú 

pamiatky, ktoré budú navrhnuté na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku, ako aj pamiatky, 

pri ktorých sa neuvažuje so   spracovaním návrhu na národnú kultúrnu pamiatku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRUHÁ ČASŤ 

Postup pri zápise do evidencie pamätihodností 

 
čl. 4 

Predkladanie návrhov 

1. Návrhy doplnkov a zmien evidencie pamätihodností v rámci samosprávnych funkcií, 

ako aj na základe splnomocnenia zákona, pripravuje z vlastného podnetu                v rámci 

svojich kompetencií Obecný úrad v Zemnom (ďalej len „OcÚ“). 

2. Návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodností môže dať aj 

starosta obce, prednosta OcÚ, Obecné zastupiteľstvo Zemné, komisie pri obecnom 

zastupiteľstve, poslanci obecného zastupiteľstva, predsedovia obecných 

príspevkových organizácií, orgány štátnej správy a odborné inštitúcie. Iné            osoby 

môžu iniciovať návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodností 

prostredníctvom starostu obce alebo prednostu OcÚ. 

3. Príslušný spracovateľ OcÚ návrh posúdi, predloží na odborné a dokumentačné 

účely a vyjadrenie Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre. 
 

 
čl. 5 

Prerokovanie a schválenie 

1. Spracovateľ – OcÚ predloží návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností na 

prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu v Zemnom. 

2. Doplnky a zmeny evidencie pamätihodností budú predkladané na posledné za‐ 

sadnutie OcZ v príslušnom kalendárnom roku. 

 

 

 

čl. 6 

Zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností 

1. Ak nastanú nové skutočnosti, môže OcZ na návrh OcÚ zrušiť zápis pamätihodností v 

evidencii pamätihodností obce Zemné. 

2. Návrh na zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností vypracúva OcÚ na základe 

podnetu starostu obce, prednostu OcÚ, Obecného zastupiteľstva obce Zemné, komisií 

pri obecnom zastupiteľstve, poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov obecných 

príspevkových organizácií, orgánov štátnej správy a odborných inštitúcií. Iné právnické 

a fyzické osoby môžu iniciovať návrh zrušenie zápisu pamätihodností v evidencii 

pamätihodností prostredníctvom starostu alebo prednostu OcÚ. 

3. Spracovateľ – OcÚ návrh posúdi, predloží na odborné a dokumentačné účely         a 

vyjadrenie krajskému pamiatkovému úradu 



TRETIA ČASŤ 

Zásady ochrany a využívania pamätihodností 

 
čl. 7 

Požiadavky kladené na obec 

1. Obec utvára podmienky na potrebné zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné 

využívanie pamätihodnosti. 

2. Obec sleduje stav a využitie pamätihodnosti hmotného charakteru a vykonáva 

štátny stavebný dohľad nad zabezpečením ochrany pamätihodností v súlade so 

zákonom č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

3. Obec usmerňuje činnosť právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a 

využívaní pamätihodnosti hmotného charakteru a poskytuje im odbornú a 

metodickú pomoc. 

4. Pamätihodnosti zapísané v evidencii prezentuje obec ako súčasť svojho kultúrno 

historického dedičstva prostredníctvom informačno‐propagačných materiálov 

obce internetovej stránky obce, tlače a pri kultúrnych a spoločenských 

podujatiach. 

5. Obec spolupracuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na plnení úloh na 

úseku ochrany pamiatkového fondu, ako aj s vedeckými a odbornými 

inštitúciami, nadáciami a občianskymi združeniami. 

6. Zápis do evidencie nehnuteľných pamätihodností, alebo zrušenie zápisu v evidencii 

nehnuteľných pamätihodností obec oznámi vlastníkovi pamätihodností, krajskému 

pamiatkovému úradu a stavebnému úradu. 

 
čl. 8 

Práva a povinnosti vlastníka pamätihodnosti 

1. Vlastník pamätihodnosti je povinný ochraňovať a užívať pamätihodnosť v súlade           

s jej pamiatkovou hodnotou, zachovávať dobrý technický, prevádzkový a 

estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín 

stavieb, areálov a územia. 

2. Vlastník pamätihodnosti má právo požiadať obec o poskytnutie odbornej           a 

metodickej pomoci vo veciach pamätihodnosti. 

3. Pri stavebno‐technických zmenách je potrebné, aby neboli ohrozené pamiatkové 

hodnoty pamätihodnosti a spôsobené nepriaznivé zmeny jej stavu. V prípade 

zmeny alebo nutnosti spresnenia rozsahu ochrany pamiatkových hodnôt pamäti 

hodnosti, obec požiada o odborné stanovisko Krajský pamiatkový úrad. 

4. Pamätihodnosti, ktoré sa nachádzajú v Obecnej pamiatkovej rezervácii obce 

Zemné, alebo v areáli národnej kultúrnej pamiatky sú chránené v zmysle 

príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z o ochrane pamiatkového fondu. 

5. Na pamätihodnosť je možné umiestniť reklamné, informačné zariadenia, oznam 

alebo akékoľvek technické zariadene len na základe kladného stanoviska 

Krajského pamiatkového úradu. 



6. Evidencia pamätihodností je podklad pre priemet kultúrno – historických hodnôt   

do územno – plánovacej dokumentácie 

. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Evidencia pamätihodností 

 
čl. 10 

Zoznam evidovaných pamätihodností 

Prílohu tohto VZN tvorí zoznam evidovaných pamätihodností na území obce Zemné. 

 

 
PIATA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

 
   čl. 11 Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Zemné bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  

uznesením č. ________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Zoznam evidovaných pamätihodnosti 


