Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie
o vyhlásení a evidencii pamätihodností mesta Spišské Podhradie

Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí podľa § 4 ods.3 písm. o) v nadväznosti na § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 14 ods.4 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len „nariadenie“).

§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje zoznam hnuteľných vecí, nehnuteľných vecí, ako aj kombinovaných diel prírody a človeka, historické
udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta, ktoré sú zaradené do evidencie pamätihodností
mesta.
2) Cieľom tohto nariadenia je vyhlásiť pamätihodnosti mesta a schváliť evidenciu týchto pamätihodností v záujme ochrany kultúrnohistorickej hodnoty
týchto pamätihodností a zachovania a zlepšovania ich stavu pre budúce generácie.

§2
Evidencia pamätihodností mesta
1) Mesto vedie evidenciu pamätihodností mesta v písomnej a elektronickej forme
2) Evidenciu pamätihodností tvorí:
a) register nehnuteľných pamätihodností – príloha č. 1
1. nehnuteľné veci
2. kombinované diela prírody a človeka
b) register hnuteľných pamätihodností – príloha č. 2
c) register nehmotných pamätihodností – príloha č. 3
3) Zoznam nehnuteľných vecí, ktoré tvoria register nehnuteľných pamätihodností, je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
4) Zoznam hnuteľných vecí, ktoré tvoria register hnuteľných pamätihodností, je uvedený v prílohe č.2 tohto nariadenia.
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5) Zoznam nehmotných vecí, ktoré tvoria register nehmotných pamätihodnosti, je uvedený v prílohe č.3 tohoto nariadenia.
6) Mesto vedie fotodokumentáciu pamätihodností uvedených v registri podľa ods.2 písm. a) a písm. b) a tiež vedie zbierku listín, resp. zbierku ich
kópii odôvodňujúcich vyhlásenie pamätihodnosti mesta, ak sú takéto listiny zachované a k dispozícii.

§3
Vyhlásenie pamätihodnosti a zápis do evidencie pamätihodností mesta
1) Zápisu do evidencie pamätihodností predchádza vyhlásenie pamätihodnosti mesta prijatím zmeny, resp. doplnenia tohto nariadenia. Pred vyhlásením
za pamätihodnosť mesto môže požiadať o odborné vyjadrenie krajský pamiatkový úrad v Prešove.
2) Návrh na vyhlásenie veci za pamätihodnosť mesta vypracuje Komisia pre historické a kultúrne pamiatky a pamätihodnosti mesta z vlastného
podnetu alebo na podnet právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
3) Mesto vykoná zápis do evidencie pamätihodností najneskôr do 15 dní od vyhlásenia veci za pamätihodnosť mesta.
4) Zoznam evidovaných pamätihodností mesta predloží mesto na odborné a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné
veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu.

§4
Zmena alebo zrušenie vyhlásenia pamätihodnosti mesta
1) Ak nastanú nové skutočnosti, mesto môže vyhlásenie pamätihodnosti zmeniť vo verejnom záujme alebo po zániku kultúrnej hodnoty toto vyhlásenie
zrušiť. Zmena alebo zrušenie vyhlásenia za pamätihodnosť sa uskutočňuje prijatím zmeny tohto nariadenia. Tomuto úkonu predchádza odborné
vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Prešove.
2) Zmenu alebo zrušenie vyhlásenia podľa § 3 môže mesto viazať na odôvodnené podmienky; náklady na ich splnenie uhrádza žiadateľ alebo ten, v
koho záujme bolo vyhlásenie zmenené alebo zrušené.
3) Návrh na zmenu alebo zrušenie vyhlásenia vypracuje Komisia pre kultúrne a historické pamiatky a pamätihodnosti mesta na základe podnetu
právnickej osoby, fyzickej osoby alebo z vlastného podnetu.
4) Výpis z uznesenia MZ podľa odseku 1) zašle mesto aj orgánom, ktorým zaslalo výpis z uznesenia MZ o vyhlásení.
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§5
Ochrana a obnova pamätihodností mesta
1) Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil kultúrnu hodnotu pamätihodnosti mesta a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu
pamätihodnosti mesta. Tým nie je dotknutá ochrana týchto pamätihodností mesta z dôvodu, že sa nachádzajú vo vyhlásenej pamiatkovej zóne mesta.
2) Mesto sa zaväzuje každoročne pri tvorbe rozpočtu mesta určiť sumu finančných prostriedkov na ochranu a obnovu pamätihodností mesta.
3) Počas obnovy alebo úpravy pamätihodnosti mesta sa musia pripravovať a vykonávať práce tak, aby sa pamätihodnosť neohrozila, nepoškodila alebo
nezničila.

§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1)
2)
3)
4)

Týmto nariadením nie sú dotknuté príslušné ustanovenia zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
Mestské zastupiteľstvo Mesta Spišské Podhradie sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa: 30.10.2008
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie občanov bol zverejnený na úradnej tabuli dňa: 13.10.2008
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť: 15.11.2008

V Spišskom Podhradí dňa: 30.10.2008
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Príloha č. 1: Register nehnuteľných pamätihodností

Nehnuteľné veci
Prvým inšpiračným zdrojom môžu byť objekty uvedené v Súpise pamiatok na Slovensku, ktoré nie sú evidované ako kultúrne pamiatky. (Je treba brať do úvahy, že ide
o publikáciu spred 50-tich rokov, preto je nutné preveriť existenciu a uverejnené údaje o príslušnej nehnuteľnosti).
Ďalším zdrojom sú objekty miestneho významu, ktoré boli vyradené z evidencie v Ústrednom zozname pamiatkového fondu na základe rozhodnutia MK SR ako sú:
pamätné tabule, pomníky, rodné domy resp. pôsobiská miestnych významných osobností a hroby s náhrobníkmi miestnych významných osobností.
Ďalej prícestné sochy (predovšetkým socha patróna obce, alebo objektu, ktorý je v erbe obce) a iné objekty.
Jednou z kategórií môžu byť objekty prístupné verejnosti s kultúrno-výchovnou a vzdelávacou funkciou ako sú pamätné izby, súkromné múzeá, a pod.
Sakrálne objekty (ak nie sú národnou kultúrnou pamiatkou), ako sú napr. kostoly, kláštory, kaplnky a podobne.
Kombinované diela prírody a človeka
Sem patria predovšetkým pútnické miesta ako sú kalvárie, miesta s prameňom alebo s iným prírodným útvarom viažucim sa na historickú (pamätnú) udalosť a osobnosť,
pramene s liečivou (pitnou) vodou, pokiaľ sú upravené,
udržiavané besiedky v lesoch,
iné prírodné výtvory, ktorých okolie bolo upravené človekom.

ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA

Mesto : SPIŠSKÉ PODHRADIE
Katastrálne územie : Spišské Podhradie
Časť mesta /miestna časť:
Okres : Levoča
č.

pamätihodnosť

adresné údaje
- adresa popisom

or.č.

súp.č.

parc.č.

Význam, stručná charakteristika
pamätihodnosti

1

Náhrobný komplex s bronzovým
súsoším na hrobe továrnika
Harmattu a jeho manželky

Mestský cintorín,
Štefánikova ulica

5

458

302/1

Ján Harmatta 1862-1930 – majiteľ továrne,
priekopník el. oblúkového zvárania, mal zásluhu na
elektrifikácii mesta
Alexej (Alexius) Lux 1883-1941 – významný sochár,
rodák zo Spišského Podhradia, autor náhrobného
komplexu; ďalej viď evidenčný list pamätihodnosti
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Evid. číslo
Rozhodnutie
mesta o zápise
200701
MZ-2-7-B-5

Príloha č. 2: Register hnuteľných pamätihodností
Sem patrí (opäť) napr. socha patróna obce ak je v interiéri,
erb obce a pečatidla (prípadne predmety, ktoré sú zobrazené v erbe obce, ak sú zvlášť prezentované),
obecná kronika a iné listiny (aj kópie dokumentov), ktoré sa viažu ku vzniku obce, alebo k iným významným udalostiam a osobnostiam obce,
cechové predmety a predmety významných spolkov, ktoré jestvovali v obci,
športové a iné trofeje, ktoré vyhrali športové kluby, ale aj iné spolky a krúžky (napr. spevácky, tanečný, divadelný, hasičský, vinársky, ...),
predmety, ktoré obec získala v rámci družby s inou obcou doma či v zahraničí,
najcennejšie predmety v pamätnej izbe obce (kroje, nástroje, nábytok, ...),
Poznámka: Sporná je otázka či majú byť v evidencii pamätihodností obce sakrálne predmety vo vlastníctve cirkví, zvlášť ak pochádzajú zo zbierok občanov, alebo
umelecky cenné veci, ktoré sú do kostola len zapožičiavané.

ZOZNAM HMOTNÝCH HNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA

Mesto : SPIŠSKÉ PODHRADIE
Časť mesta : (môže byť uvedená v stĺpci Miesto uloženia)
Okres : Levoča
č.

pamätihodnosť

miesto uloženia

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti
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Evid. číslo
Rozhodnutie
mesta o zápise

Príloha č. 3: Register nehmotných pamätihodností
Pamätný deň založenia obce (ak je historicky doložený),
historické udalosti (významné stretnutia, návštevy významných osôb, postavenie významných budov),
pôvodné (historické) názvy ulíc,
zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce,
pamätné dni (narodenie, úmrtie), prípadne iné udalosti (skutočnosti) viažuce sa k významným rodákom, pokiaľ nemajú v obci zachovaný rodný dom, pomník, hrob a príp.
inú nehnuteľnosť.

ZOZNAM NEHMOTNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA
(udalosti, názvy a pamätné dni, ktoré nemožno priradiť ku konkrétnemu miestu)
(ak sa dá udalosť - napr. návšteva významnej osobnosti alebo stretnutie významných dejateľov, priradiť ku konkrétnemu miestu – horáreň, hostinec,
mestský úrad, konkrétna lúka a pod., odporúčame ju viesť ako pamätné miesto v zozname nehnuteľných pamätihodností.
Bolo by vhodné, aby takéto miesto bolo označené pamätnou tabuľou.)
Mesto : SPIŠSKÉ PODHRADIE
Časť mesta : (môže byť uvedená v stĺpci Miesto uloženia)
Okres : Levoča
č.

pamätihodnosť

časový údaj
(kedy, od ktorého
roku a pod.)

príležitosť

miesto
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význam, stručná charakteristika
pamätihodnosti (zdroj informácie,
potvrdenie .....)

Rozhodnutie
mesta o zápise

