Všeobecne záväzné nariadenie č. 51
o pamätihodnostiach mesta Sládkovičovo
Mestské zastupiteľstvo mesta Sládkovičovo, na základe samostatnej pôsobnosti pod‐
ľa článku 67 a 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 pred‐
pisov a podľa § 14 ods. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o pamätihodnostiach mesta Sládkovičovo.
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
čl. I
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecné záväzné nariadenie vytvára evidenciu pamätihodností mesta Slád‐
kovičovo a stanovuje spôsob ich ochrany a využívania.
čl. 2
Pôsobnosť mesta Sládkovičovo pri vedení evidencie pamätihodností mesta Mesto
Sládkovičovo (ďalej len „mesto“) v súlade s § 14 ods. 4 zákona 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu týmto utvára a vedie evidenciu pamätihodností mesta.
čl. 3
Rozsah evidencie pamätihodností mesta
1. Do evidencie pamätihodností mesta sú zaradené hnuteľné a nehnuteľné veci, kto‐
ré 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
3. 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 cha‐
rakteru. 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.

DRUHA 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 Mestský úrad v Sládkovičove(ďalej len „MsÚ“).
2. Návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodností môže dať aj
primátor mesta, prednosta MsÚ, Mestské zastupiteľstvo Sládkovičovo, komisie
pri mestskom zastupiteľstve, poslanci mestského zastupiteľstva, riaditelia mest‐
ských príspevkových organizácií, orgány štátnej správy a odborné inštitúcie. Iné
osoby môžu iniciovať návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamäti‐
hodností prostredníctvom primátora mesta alebo prednostu MsÚ.
3. Príslušný spracovateľ MsÚ návrh posúdi, predloží na odborné a dokumentačné
účely a vyjadrenie Krajskému pamiatkovému úradu v Trnave. Ak ide
o nehnuteľné veci, predloží návrh na vyjadrenie aj stavebnému úradu.
čL. 5
Prerokovanie a schválenie
1. Spracovateľ – MsÚ predloží návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností na
prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Sládkovičove.
2. Doplnky a zmeny evidencie pamätihodností budú predkladané na posledné za‐
sadnutie MsZ v príslušnom kalendárnom roku.
čl. 6
Zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností
1. Ak nastanú nové skutočnosti, môže MZ na návrh MsÚ zrušiť zápis pamätihodnos‐
tí v evidencii pamätihodností mesta Sládkovičovo.
2. Návrh na zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností vypracúva MsÚ na základe
podnetu primátora mesta, prednostu MsÚ, Mestského zastupiteľstva Sládkovičo‐
vo, komisií pri mestskom zastupiteľstve, poslancov mestského zastupiteľstva,
riaditeľov mestských príspevkových organizácií, orgánov štátnej správy
a odborných inštitúcií. Iné právnické a fyzické osoby môžu iniciovať návrh zru‐
šenie zápisu pamätihodností v evidencii pamätihodností prostredníctvom primá‐
tora alebo prednostu MsÚ.
3. Spracovateľ – MsÚ návrh posúdi, predloží na odborné a dokumentačné účely
a vyjadrenie krajskému pamiatkovému úradu.

TRETIA ČASŤ
Zásady ochrany a využívania pamätihodností
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čl. 7
Požiadavky kladené na mesto
Mesto utvára podmienky na potrebné zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné vy‐
užívanie pamätihodnosti.
Mesto 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.
Mesto usmerňuje činnosť právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove
a využívaní pamätihodnosti hmotného charakteru a poskytuje im odbornú
a metodickú pomoc.
Pamätihodnosti zapísané v evidencii prezentuje mesto ako súčasť svojho kultúr‐
no‐historického dedičstva prostredníctvom informačno‐propagačných materiá‐
lov mesta internetovej stránky mesta, tlače a pri kultúrnych a spoločenských
podujatiach.
Mesto spolupracuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na plnení úloh na
úseku ochrany pamiatkového fondu, ako aj s vedeckými a odbornými inštitúcia‐
mi, nadáciami a občianskymi združeniami.
Zápis do evidencie nehnuteľných pamätihodností, alebo zrušenie zápisu
v evidencii nehnuteľných pamätihodností mesto oznámi vlastníkovi pamätihod‐
ností, krajskému pamiatkovému úradu a stavebnému úradu.
čl. 8
Práva a povinnosti vlastníka pamätihodnosti
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 sta‐
vieb, areálov a územia.
Vlastník pamätihodnosti má právo požiadať mesto o poskytnutie odbornej
a metodickej pomoci vo veciach pamätihodnosti.
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, mesto požiada o odborné stanovisko Krajský pamiatkový.
Pamätihodnosti, ktoré sa nachádzajú v Mestskej pamiatkovej rezervácii mesta
Sládkovičovo, alebo v areáli národnej kultúrnej pamiatky sú chránené v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z o ochrane pamiatkového fondu.
Na pamätihodnosť je možné umiestniť reklamné, informačné zariadenia, oznam
alebo akékoľvek technické zariadene len na základe kladného stanoviska Kraj‐
ského 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 mesta Slád‐
kovičovo.
PIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
čl. 11
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom uznesením č. 593/MsZ – 2006 dňa 29. 3. 2006.

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Schválené na rokovaní MsZ Sládkovičovo dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
Zvesené z úradnej tabule dňa:
Číslo uznesenia, ktorým bolo VZN schválené:

Prílohy: Zoznam evidovaných pamätihodností

29. 3. 2006
29. 3. 2006
15. 4. 2006
15. 4. 2006
593/2006

ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMATIHODNOSTÍ OBCE
Obec: Sládkovičovo, Okres: Galanta
č.

Pamätihodnosti

1

Wolnerov dom

2
3

Požiarna zbrojnica
mauzóleum Karla Kuffnera

4
5

7

kaštieľ baróna Karla Kuffnera
Rímskokat. škola arch. Jozefa
Halzla
administr. budova a jedáleň
cukrovaru
evanielický kostol

8

rímskokatolícky kostol

9
10

mlyn
pomník padlých hrdinov

6

orien sú‐ parcelné význam, stručná charakteristi‐
katastrálne územie
evidenčné
adresné údaje
tačné pisné
č.
ka pamätihodnosti
číslo rozhod‐
(aj adresa s popisom)
č.
č.
nutie o zápise
Fučíkova 145, Sládkovičovo 125 145
371
Budova pre ubytovanie hostí
29. 3. 2006
cukrovaru
Fučíkova 972, Sládkovičovo
Fučíkova 1744, Sládkovičo‐
vo
Fučíkova 269, Sládkovičovo
Fučíkova 425, Sládkovičovo
Cukrovarská 225, Sládkovi‐
čovo
Pionierska 463, Sládkovičo‐
vo
Cukrovarská 1361, Sládko‐
vičovo
Košútska 967, Sládkovičovo
Fučíkova, Sládkovičovo

972
1744

2977
25

223

269
425

16
2895

10

225

257

463

39

1361

1

967

Sídlo prvého hasičského zboru
Miesto posledného odpoč. ba‐
rónky
Sídlo rodiny baróna Kuffnera
Prvá škola v Sládkovičove

29. 3. 2006
29. 3. 2006
29. 3. 2006
29. 3. 2006

712,713 Priemyselne významná budova 29. 3. 2006
19. ‐20. stor.
2783
Cirkevná pamiatka z roku 1947 29. 3. 2006
1

Cirkevná pamiatka

898,897 Priemyselná budova
2978
Pomník hrdinov 1. sv. vojny

29. 3. 2006
29. 3. 2006
29. 3. 2006

