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Obecné zastupiteľstvo obce Horné Orešany v súlade s § 4 ods. 3, písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie o pamätihodnostiach obce Horné Orešany.
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vytvára a upravuje spôsob utvorenia
a odborného vedenia evidencie pamätihodností obce Horné Orešany ( ďalej len „obec“),
podmienky výberu a zápisu pamätihodností do zoznamu a stanovuje spôsob ich ochrany
a využívania.
2. Cieľom tohto VZN je vyhlásiť pamätihodnosti obce a schváliť ich evidenciu v záujme ochrany
kultúrnohistorickej hodnoty týchto pamätihodností, zachovania a zlepšovania ich stavu pre
budúce generácie.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Pamätihodnosti obce sú hnuteľné aj nehnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka,
historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii
a osobnostiam dediny.
2.

Zoznam pamätihodností obce je súbor hnuteľných vecí, nehnuteľných vecí, kombinovaných
diel prírody a človeka, historických udalostí, názvov ulíc, zemepisných a katastrálnych názvov
vyhlásených podľa tohto VZN za pamätihodnosť obce.

3. Hodnota pamätihodnosti1 obce je súhrn významných historických, spoločenských, krajinných,
urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo
umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo
územnej ochrany.
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§ 2 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

4. Ochrana pamätihodnosti obce je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu,
výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu
pamätihodnosti dediny.
5. Základná ochrana pamätihodnosti dediny je súhrn činností a opatrení vykonávaných na
predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu pamätihodnosti dediny.
6. Konanie o vyhlásení a zápise pamätihodnosti dediny do Zoznamu pamätihodností dediny je
podľa tohto VZN proces činností, ktorý začína podaním návrhu na zápis a končí zapísaním, resp.
nezapísaním do Zoznamu pamätihodností obce (ďalej len „Zoznam“).
DRUHÁ ČASŤ
Zásady ochrany a využívania pamätihodností
Článok 3
Pôsobnosť obce a požiadavky kladené na obec Horné Orešany
1. Obec Horné Orešany:
a) vypracúva a vedie evidenciu pamätihodností obce Horné Orešany (ďalej len „evidencia“),
b) vytvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné využívanie
pamätihodnosti,
c) sleduje stav a využitie pamätihodností hmotného charakteru a vykonáva štátny stavebný
dohľad nad zabezpečením ochrany nehnuteľných pamätihodností v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,
d) usmerňuje činnosti fyzických a právnických osôb pri záchrane, obnove a využívaní
pamätihodností hmotného charakteru a poskytuje odbornú a metodickú pomoc,
e) prezentuje pamätihodnosti zapísané v evidencii ako súčasť svojho kultúrno-historického
dedičstva, najmä prostredníctvom informačno-propagačných materiálov, internetovej
stránky obce Horné Orešany, tlač a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach,
f) spolupracuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na plnení úloh na úseku ochrany
pamätihodností, ako aj s vedeckými a odbornými inštitúciami, nadáciami a občianskymi
združeniami,
g) predkladá zoznam evidovaných pamätihodností na odborné a dokumentačné účely
Krajskému pamiatkovému úradu v Trnave; ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj
Stavebnému úrade v Trnave2.

Článok 4
Práva a povinnosti vlastníka
1. Vlastník pamätihodnosti je povinný ochraňovať a užívať pamätihodnosť v súlade s jej
pamiatkovou hodnotou, zachovávať dobrý technický prevádzkový stav a estetický vzhľad, ako
aj vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov a územia podľa
osobitného zákona, t. j. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.
2

§ 14 os. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

2. Vlastník pamätihodnosti má právo predovšetkým:
a) požiadať obec Horné Orešany o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo
veciach ochrany pamätihodnosti dediny,
b) požiadať o finančnú podporu pri obnove, rekonštrukcii alebo reštaurovaní pamätihodnosti
prostredníctvom grantových systémov a dotácií vtedy, ak sú pre daný kalendárny rok
vytvorené podmienky,
c) na prezentáciu pamätihodnosti nehnuteľného charakteru v rámci evidencie.
Článok 5
Všeobecné podmienky
1. Pri stavebno-technických zásahoch je potrebné, aby neboli ohrozené hodnoty pamätihodnosti
a spôsobené nepriaznivé zmeny jej stavu.
2. Pamätihodnosti, ktoré sa nachádzajú v Obecnej pamiatkovej zóne Horné Orešany sú chránené
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
3. Evidencia pamätihodností je podklad pre premietnutie kultúrno-historických hodnôt do
územnoplánovacej dokumentácie.
TRETIA ČASŤ
Postup pri zápise do evidencie pamätihodností
Článok 6
Rozsah evidencie pamätihodností dediny
1. Do evidencie pamätihodností dediny sú zaradené hnuteľné aj nehnuteľné veci, kombinované
diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa
viažu k histórii a osobnostiam dediny a ktoré majú hodnotu podľa čl. 2 ods. 2 tohto VZN.
2. Členenie evidencie pamätihodností podľa typovej skladby:
A) Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností
a1) objekty – domy, vily, sakrálne objekty, mosty, priemyselné objekty, administratívne
objekty, obydlia, stavby, kríže, sochy, fontány, cintoríny, pomníky, hroby, výtvarné diela,
pamätníky, pamätné tabule a pod.,
a2) kombinované diela prírody a človeka – prírodné areály, vodné plochy, pramene, parky,
lesy, lúky, aleje, stromy, športové areály, architektonické a urbanistické riešenia a iné
prírodné výtvory, ktorých okolie bolo upravené človekom, viažuce sa na historickú
(pamätnú) udalosť, osobnosť a pod.,
B) Zoznam hmotných hnuteľných pamätihodností,
B1) erb dediny, pečatidlo, obecná kronika iné dokumenty (aj kópie), ktoré sa viažu
k významným udalostiam a osobnostiam dediny, športové a iné trofeje z rôznych spolkov
ako aj najcennejšie predmety v pamätných izbách a pod..

3. Predmetom evidencie sú hnuteľné a nehnuteľné pamiatky zapísané v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu3.
4. Evidenciu vedie obecný úrad v Horných Orešanoch (ďalej len „príslušný útvar“).
5. Evidencia pozostáva z registrov (zoznamu) a zo zbierky príloh (fotografie, historické fotografie,
mapy, historické mapy, kresby, a iná grafická dokumentácia, fotokópie dokumentov, textový
popis objektu, predmetu, udalosti, osobnosti a pod.). Zbierka príloh obsahuje aj návrh na zápis
do evidencie na základe ktorého boli navrhnuté pamätihodnosti zapísané do evidencie.
6. Obec Horné Orešany informuje vlastníka navrhnutej pamätihodnosti o vyhlásení resp.
zamietnutí vyhlásenia veci za pamätihodnosť.
Článok 7
Predkladanie návrhov
1. Návrhy doplnkov a zmien evidencie pamätihodností pripravuje z vlastného podnetu obecný
úrad v Horných Orešanoch (ďalej len „OcÚ“).
2. Návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodnosti môže dať aj starosta obce,
poslanci OZ a komisie OZ.
3. Miestne spoločenské organizácie, orgány štátnej správy, odborné inštitúcie a fyzické
a právnické osoby môžu iniciovať návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie
pamätihodnosti na základe písomného návrhu prostredníctvom OZ Horné Orešany.
Článok 8
Prerokovanie a schválenie
1. Obec Horné Orešany prostredníctvom komisie zriadenou pre pamätihodnosti obce predloží
všetky návrhy na pamätihodnosti obce na prerokovanie a posúdenie na schválenie OZ
v Horných Orešanoch.
2. Obec Horné Orešany eviduje všetky návrhy na pamätihodnosti obce, vrátane neprijatých
návrhov. Po schválení návrhov na pamätihodnosti obce Obecným zastupiteľstvom v Horných
Orešanoch zapíše navrhovanú pamätihodnosť obce do evidencie VZN.
3. Prípadné doplnky a zmeny evidencie budú predkladané na schválenie podľa potreby Obecného
zastupiteľstva v príslušnom kalendárnom roku.
Článok 9
Zmena alebo zrušenie zápisu v evidencii
1. Ak nastanú nové skutočnosti, môže OZ v horných Orešanoch na podnet osôb a organizácií
podľa čl. 7 ods. 2 a 3 tohto VZN zápis v evidencii zmeniť, alebo po zániku hodnôt
pamätihodnosti aj zrušiť.
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Pre národné kultúrne pamiatky platí osobitný režim upravený zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu

2. Spracovateľ v spolupráci s komisiou zriadenou pre pamätihodnosti obce návrh posúdi
a zabezpečí, aby návrh na zmenu, resp. zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností bol
následne prerokovaný na OZ ako zmena príslušnej prílohy tohto VZN.
3. Oznámenie o zmene, resp. zrušení zápisu pamätihodnosti obce v evidencii zašle obecný úrad
vlastníkovi a aj orgánom, ktorým zaslal oznámenie o zápise.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Článok 10
Prílohy
1. Prílohou tohto VZN je zoznam pamätihodností obce Horné Orešany, ktorý sa môže dopĺňať
o ďalšie pamätihodnosti obce.
Článok 11
Zbierka príloh evidovaných pamätihodností
1. Zbierka príloh musí obsahovať aj doklad (uznesenie), na základe ktorého boli veci zapísané,
alebo zrušené z evidencie.
2. Zbierka príloh môže pozostávať aj z fotografií, fotodokumentácie, historických máp, kresieb
a inej grafickej dokumentácie, ako aj fotokópií dokumentov a textového popisu objektu,
predmetu, udalostí, osobnosti atď....
Článok 12
Registratúra a zverejňovanie
1. Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch uznesením schválilo tento zoznam
pamätihodností obce Horné Orešany, ktorý sa môže dopĺňať o ďalšie pamätihodnosti obce
podľa zákona č. 46/25002 Z. z. a § 14 uvedeného zákona. Zároveň podľa § 14 ods. 4 zákona
49/2002 Z. z. zasiela zoznam evidovaných pamätihodností obce na odborné a dokumentačné
účely Krajskému pamiatkovému úradu v Trnave.
2. Evidencia pamätihodností sa registruje v zmysle zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach. Zoznam pamätihodností sa zverejňuje spôsobom v obci obvyklým, ale najmä
samostatne na webovej stránke obce www.horneoresany.sk.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Horné Orešany sa na tomto VZN uznieslo dňa ..............................
2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce dňa 28.03.2019 a zvesený dňa ............................................
3. Prijaté VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa
............................. a zvesené dňa ......................................

4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce
horné Orešany, t. j.
V Horných Orešanoch, dňa 28.03.2019

Jarmila Petrovičová, v r.
starostka obce Horné Orešany

Príloha č. 1
K VZN č. 4/2019 o pamätihodnostiach obce Horné Orešany

ZOZNAM PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE HORNÉ OREŠANY
1. Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností
- Socha sv. Jána Nepomuka z roku 1767, ktorý sa nachádza na parc. č. 593/1
- Hlavný kríž z 19. storočia, ktorý sa nachádza na parc. č. 609/1
- Barokový kríž z roku 1781, ktorý sa nachádza na parc. č. 454

Socha sv. Jána Nepomuka

Hlavný kríž z 19. storočia

Barokový kríž

