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v Bardejove schváliť návrh zmien a 
doplnkov VZN mesta Bardejov č. 76/2007 
o pamätihodnostiach mesta Bardejov   

      

       

Prizvať:       
      

       
 

V Bardejove 4.9.2014 



      



Dôvodová správa  
 
          Uznesením Mestského zastupiteľstvo v Bardejove č. 65/2014 dňa 15.7.2014 bolo 
rozhodnuté o vyhovení Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bardejov č. Pd 29/14/7701-
2 zo dňa 13.6.2014 proti čl. 7 bodu 2, čl. 8 bodu 1, čl. 9 bodom 1 a 3  Týmto uznesením 
zároveň Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uložilo prednostovi MsÚ v Bardejove predložiť 
na najbližšie zasadnutie MsZ v Bardejove Návrh na zmeny a doplnky VZN mesta Bardejov č. 
76/2007 o pamätihodnostiach mesta Bardejov, ktorým sa zruší čl. 7 bod 2, čl. 8 bod 1, č. 9 
body 1 a 3 tohto nariadenia.  
 
         V súlade s uznesením MsZ v Bardejove č. 65/2014 zo dňa 15.7.2014 bol spracovaný 
a predložený Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 76/2007 o pamätihodnostiach 
mesta Bardejov, v ktorom sú zohľadnené všetky návrhy prokurátora Okresnej prokuratúry 
Bardejov.    
 
         Predložený návrh bližšie konkretizuje základné zásady ochrany a využívania 
pamätihodností, podrobne určuje obsah evidencie pamätihodností vrátane zbierky listín 
a zároveň bližšie konkretizuje postup pri zápise do evidencie pamätihodností.   
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Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 76/2007 
o pamätihodnostiach mesta Bardejov 

 
 

        Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 76/2007 o pamätihodnostiach mesta 
Bardejov sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 
Čl. 1 znie:  
  
         Týmto nariadením sa určuje spôsob vytvorenia „Zoznamu pamätihodností mesta 
Bardejov“, postup pri zápise do evidencie pamätihodností na území mesta Bardejov a jej   
odbornom vedení v záujme ochrany kultúrnohistorických hodnôt pamätihodností, zachovania 
a zlepšenia ich stavu pre budúce generácie.  
 
Čl. 2 znie:  
 
       Mesto Bardejov v súlade s § 14 ods. 4 zákona NR SR  č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov zabezpečuje a  vykonáva evidenciu 
pamätihodností mesta Bardejov.  
 
V Čl. 3 sa vkladá bod 2, ktorý znie:  
 
Pamätihodnosťou mesta môžu byť aj kombinované diela prírody a človeka, historické 
udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam 
mesta Bardejov.  
 
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4.  
 
V čl. 3 sa na konci dopĺňajú body 5 a 6, ktoré znejú:  
 
5. Evidencia pamätihodností pozostáva zo „Zoznamu pamätihodností mesta Bardejov“ 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 a uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Bardejove (ďalej len „MsZ“), na základe ktorého boli navrhnuté 
pamätihodnosti zapísané do evidencie.     
 
6. Zoznam pamätihodností musí obsahovať minimálne tieto údaje: 
- poradové číslo, 
- typ, 
- názov pamätihodnosti, 
- katastrálne územie a adresné údaje, 
- orientačné číslo, súpisné číslo, číslo parcely, 
- význam a stručná charakteristika pamätihodnosti, 
- evidenčné číslo a odkaz na rozhodnutie o zápise (uznesenie MsZ v Bardejove).  
 
 
Čl. 5 bod. 3 znie:  
Zápis do evidencie nehnuteľných pamätihodností alebo zrušenie zápisu v evidencii 
nehnuteľných pamätihodností mesto oznámi vlastníkovi pamätihodnosti a stavebnému úradu.  
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V čl. 5 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie:  
Zoznam evidovaných pamätihodností mesta predloží Mesto Bardejov na odborné 
a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu.    
 
Tretia časť vrátane nadpisu znie: 

 
Zásady ochrany a využívania pamätihodností 

 
Čl. 6 

 
Základné zásady ochrany a využívania pamätihodností 

 
1) Mesto Bardejov vytvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné 
využívanie pamätihodností. 
 
2) Mesto Bardejov usmerňuje činnosť právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a 
využívaní pamätihodností hmotného charakteru a poskytuje im odbornú  a metodickú pomoc. 
 
3) Pamätihodností zapísané v evidencii prezentuje mesto ako súčasť svojho kultúrno – 
historického dedičstva prostredníctvom infomačno – propagačných materiálov mesta, 
internetovej stránky mesta, tlače ako aj pri kultúrno – spoločenských podujatiach. 
 
4) Mesto Bardejov spolupracuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na plnení úloh na 
úseku ochrany pamiatkového fondu, tiež s vedeckými a odbornými inštitúciami, nadáciami a 
občianskymi združeniami. 

 
5) Vlastník  pamätihodností   má  právo  požiadať  Mesto  Bardejov  o  poskytnutie  odbornej 
a  metodickej  pomoci vo veciach ochrany pamätihodností . 
 
6) Vlastník pamätihodností má právo na prezentáciu a reklamu svojej  nehnuteľnosti 
v medziach vymedzenými  príslušnými predpismi. 
 
7) Na povinnosti vlastníka pamätihodností sa vzťahujú príslušné ustanovenia osobitných 
právnych predpisov. 1)   
 
8) Evidencia pamätihodností je podkladom pre transformovanie / priemet / kultúrno-
historických hodnôt do územno-plánovacej dokumentácie. 
 
9) Pamätihodnosti zapísané v „Zozname pamätihodností mesta Bardejov“ môžu byť viditeľne 
označené informačnou tabuľou.   
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:  
1)  Napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
 
 
 
Štvrtá časť sa zrušuje.  
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Doterajšia piata časť sa označuje ako štvrtá časť. 
  
 
 
Štvrtá časť vrátane nadpisu znie:  

 
Štvrtá časť 

 
Záverečné ustanovenia 

 
Čl. 7 

 
Toto všeobecné záväzné nariadenie Mesta Bardejova nadobúda účinnosť  15.  dňom od jeho 
schválenia a vyvesenia na úradnej tabuli . 
Zmeny  a   doplnky   tohto   nariadenia   boli  schválené  MsZ  v  Bardejove dňa .................... 
a nadobúdajú účinnosť 15.  dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. 
.....................  
 
 
 
 
 
 
 
       MUDr. Boris Hanuščak 
              primátor mesta  
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Mesto Bardejov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Bardejov č. 76/2007  

o pamätihodnostiach mesta Bardejova    

(úplné znenie)  
 
 

  
MUDr. Boris Hanuščak  

primátor mesta 
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         Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a 3, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. 
g) zákona SNR č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 
ods. 4 zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie o pamätihodnostiach mesta Bardejova 
(ďalej len „nariadenie“). 
 

Prvá časť 
 

Základné ustanovenia 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
                 Týmto nariadením sa určuje spôsob vytvorenia „Zoznamu pamätihodností mesta 
Bardejov“, postup pri zápise do evidencie pamätihodností na území mesta Bardejov a jej   
odbornom vedení v záujme ochrany kultúrnohistorických hodnôt pamätihodností, zachovania 
a zlepšenia ich stavu pre budúce generácie.  
  
  

Čl.2 
Pôsobnosť Mesta Bardejov pri vedení evidencie pamätihodností mesta 

 
        Mesto Bardejov v súlade s § 14 ods. 4 zákona NR SR  č.49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov zabezpečuje a  vykonáva evidenciu 
pamätihodností mesta Bardejov.  
 
 

Čl.3 
Rozsah evidencie pamätihodností mesta 

 
1) Predmetom evidencie pamätihodností mesta sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré majú 
historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, výtvarnú 
alebo umelecko – remeselnú hodnotu. 
                                                            
2) Pamätihodnosťou mesta môžu byť aj kombinované diela prírody a človeka, historické 
udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam 
mesta Bardejov.  
 
3) Členenie pamätihodností podľa typovej skladby: 
 
a) objekty – meštianske domy, remeselnícke domy, želiarske domy, vily, kaplnky, kostoly, 

mosty, priemyselné objekty, administratívne objekty, 
b) kríže, sochy, cintoríny, hroby, 
c) fontány, výtvarné diela, pamätníky, 
d) pamätné tabule, prírodné areály, vodné plochy, parky, športové areály, 
e) architektonické a urbanistické riešenia. 
 
4) Predmetom evidencie pamätihodností nie sú kultúrne pamiatky na území mesta Bardejov 
(hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ktoré majú pamiatkovú hodnotu) zapísané v Ústrednom 
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zozname pamiatkového fondu. Na evidenciu kultúrnych pamiatok sa vzťahuje zákon NR SR 
č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
  
5. Evidencia pamätihodností pozostáva zo „Zoznamu pamätihodností mesta Bardejov“ 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 a uznesenie Mestského 
zastupiteľstva v Bardejove (ďalej len „MsZ“) , na základe ktorého boli navrhnuté 
pamätihodnosti zapísané do evidencie.     
 
6. Zoznam pamätihodností musí obsahovať minimálne tieto údaje: 
- poradové číslo, 
- typ, 
- názov pamätihodnosti, 
- katastrálne územie a adresné údaje, 
- orientačné číslo, súpisné číslo, číslo parcely, 
- význam a stručná charakteristika pamätihodnosti, 
- evidenčné číslo a odkaz na rozhodnutie o zápise (uznesenie MsZ v Bardejove).  
 
 

Druhá časť 
 
 

Postup pri zápise do evidencie pamätihodností 
 

Čl.4 
 

Predkladanie návrhov 
 

 
1) Prvotný súpis a návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Bardejova v rámci 
samosprávnych funkcií ako aj na základe splnomocnenia zákona pripravuje z vlastného 
podnetu v rámci svojich kompetencií Mestský úrad v Bardejove ( ďalej len „MsÚ“ ) . 
 
2) Návrh na zápis do evidencie pamätihodností ako aj návrh na zrušenie zápisu v evidencii 
pamätihodností môže dať ktokoľvek a to prostredníctvom MsÚ. 
  
3) Príslušný spracovateľ návrh posúdi, predloží na odborné a dokumentačné účely a na 
vyjadrenie Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove. Ak ide o nehnuteľné veci, predloží 
návrh aj stavebnému úradu. 
 

 
Čl. 5 

Prerokovanie a schválenie 
 
 
1)   Spracovateľ predloží  návrh na zápis do evidencie pamätihodností alebo návrh na zrušenie 
zápisu v evidencii pamätihodností  na prerokovanie a posúdenie príslušnej komisii MsZ. 
Spracovateľ zabezpečí, aby návrh týkajúci sa  evidencie pamätihodností bol následne 
prerokovaný aj v mestskom zastupiteľstve. 
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2) Zmeny a doplnky v evidencií pamätihodností budú spravidla predkladané na posledné 
riadne zasadanie MsZ v príslušnom roku. 
 
3) Zápis do evidencie nehnuteľných pamätihodností alebo zrušenie zápisu v evidencii 
nehnuteľných pamätihodností mesto oznámi vlastníkovi pamätihodnosti a stavebnému úradu.  
 
4) Zoznam evidovaných pamätihodností mesta predloží Mesto Bardejov na odborné 
a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu.    
 
 

Tretia časť 
 
 

Zásady ochrany a využívania pamätihodností 
 

Čl. 6 
 

Základné zásady ochrany a využívania pamätihodností 
 

1) Mesto Bardejov vytvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné 
využívanie pamätihodností. 
 
2) Mesto Bardejov usmerňuje činnosť právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a 
využívaní pamätihodností hmotného charakteru a poskytuje im odbornú  a metodickú pomoc. 
 
3) Pamätihodností zapísané v evidencii prezentuje mesto ako súčasť svojho kultúrno – 
historického dedičstva prostredníctvom infomačno – propagačných materiálov mesta, 
internetovej stránky mesta, tlače ako aj pri kultúrno – spoločenských podujatiach. 
 
4) Mesto Bardejov spolupracuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na plnení úloh na 
úseku ochrany pamiatkového fondu, tiež s vedeckými a odbornými inštitúciami, nadáciami a 
občianskymi združeniami. 

 
5)  Vlastník  pamätihodností  má  právo  požiadať  Mesto  Bardejov  o  poskytnutie  odbornej 
a metodickej  pomoci vo veciach ochrany pamätihodností . 
 
6) Vlastník pamätihodností má právo na prezentáciu a reklamu svojej  nehnuteľnosti 
v medziach vymedzenými  príslušnými predpismi. 
 
7) Na povinnosti vlastníka pamätihodností sa vzťahujú príslušné ustanovenia osobitných 
právnych predpisov. 1)   
 
8) Evidencia pamätihodností je podkladom pre transformovanie / priemet / kultúrno-
historických hodnôt do územno-plánovacej dokumentácie . 
 
9) Pamätihodnosti zapísané v „Zozname pamätihodností mesta Bardejov“ môžu byť viditeľne 
označené informačnou tabuľou.   
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1)  Napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 



 9 

Štvrtá časť 
 

Záverečné ustanovenia 
 

Čl. 7 
 
Toto všeobecné záväzné nariadenie Mesta Bardejova nadobúda účinnosť  15.  dňom od jeho 
schválenia a vyvesenia na úradnej tabuli . 
Zmeny  a   doplnky   tohto   nariadenia   boli  schválené  MsZ  v  Bardejove dňa .................... 
a nadobúdajú účinnosť 15.  dňom odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. 
.....................  
 
 
 
 
                                                                        

                       MUDr. Boris Hanuščak 
                                                                                                     primátor mesta 
 
     
 
 
Tento materiál obsahuje 9 strán a je bez príloh. 


