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Mesto Krompachy, na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa §6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 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, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vytvára a upravuje spôsob utvorenia 

a odborného vedenia evidencie pamätihodností mesta Krompachy (ďalej len „,mesto“) 

a stanovuje spôsob ich ochrany a využívania.  

Čl. 2 

Pôsobnosť Mesta Krompachy pri vedení evidencie pamätihodností mesta 

Mesto v súlade s §14 ods. 4 Zákona NR SR č. 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, ktoré majú 

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

výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu. Do evidencie pamätihodností mesta možno 

zaradiť aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, 

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

 

(2) Členenie evidencie pamätihodností podľa typovej skladby: 

 

A/ Evidencia hmotných nehnuteľných pamätihodností 

 

a) objekty – domy, vily, sakrálne objekty, mosty, priemyselné objekty, 

administratívne objekty, kríže, sochy, cintoríny, hroby, výtvarné diela, pamätníky, 

pamätné tabule a pod., 

b ) kombinované diela prírody a človeka - prírodné areály, vodné plochy, parky, 

stromy, športové areály a iné prírodné výtvory, ktorých okolie bolo upravené 

človekom, viažuce sa na historickú (pamätnú) udalosť a osobnosť a pod.. 
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B/ Evidencia hmotných hnuteľných pamätihodností 

a ) socha patróna mesta, ak je v interiéry, erb mesta, pečatidlo, mestská kronika a iné 

dokumenty (aj kópie), ktoré sa viažu k významným udalostiam a osobitostiam mesta, 

športové a iné trofeje z rôznych spolkov, ako aj najcennejšie predmety v pamätných 

izbách a pod.. 

 

C/ Evidencia nehmotných pamätihodností 

Sú udalosti, názvy a pamätné dni, ktoré nemožno priradiť ku konkrétnemu miestu, ako 

napr.:         

a ) pamätný deň založenia mesta a iné pamätné dni, prípadne udalosti viažuce sa 

k významným rodákom, pokiaľ nemajú v meste zachovaný rodný dom, pomník, hrob 

a príp. inú nehnuteľnosť, 

b ) historické udalosti ako významné návštevy mesta, stretnutia, postavenia 

významných budov a pod., 

c ) historické názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórií 

a osobnostiam mesta a pod.. 

 

(3) Predmetom evidencie nie sú hnuteľné a nehnuteľné pamiatky zapísané v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu (pre národné kultúrne pamiatky platí osobitný režim 

upravený zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu). 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 

POSTUP PRI ZÁPISE 

DO EVIDENCIE PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA KROMPACHY 
 

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 Krompachoch (ďalej len „MsÚ“). 

 

(2) Návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodností môže dať aj primátor 

mesta, Mestské zastupiteľstvo Mesta Krompachy (ďalej len „MsZ“), komisie MsZ, 

poslanci MsZ, miestne spoločenské organizácie, orgány štátnej správy a odborné 

inštitúcie. Iné právnické a fyzické osoby môžu iniciovať návrh na spracovanie doplnkov 
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a zmien evidencie pamätihodností mesta na základe písomného návrhu prostredníctvom 

MsÚ v Krompachoch. 

                                                                               

Čl. 5 

Prerokovanie a schválenie 

(1) Spracovateľ predloží návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností na prerokovanie 

a posúdenie príslušnej komisii MsZ. 

 

(2) Spracovateľ zabezpečí, aby návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností bol 

následne prerokovaný na MsZ ako zmena prílohy tohto VZN. 

 

(3) Prípadné doplnky a zmeny evidencie pamätihodností budú predkladané na schválenie 

podľa potreby MsZ v príslušnom kalendárnom roku.  

 

(4) Spracovateľ schválený návrh predloží na odborné a dokumentačné účely Krajskému 

pamiatkovému úradu v Košiciach. Ak ide o nehnuteľné veci, spracovateľ predloží 

schválený návrh aj stavebnému úradu.  

 

Čl. 6 

Zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností 

(1) Ak nastanú nové skutočnosti, môže MsZ na návrh spracovateľa podľa §4 ods. 2 zrušiť 

zápis pamätihodnosti v evidencii pamätihodností Mesta Krompachy.  

 

(2) Spracovateľ v spolupráci s komisiou školstva, mládeže, kultúry a športu predloží toto 

rozhodnutie na odborné a dokumentačné účely  krajskému pamiatkovému úradu; ak ide 

o nehnuteľné veci, predloží takéto rozhodnutie  

aj stavebnému úradu. 

 

TRETIA ČASŤ 

 

ZÁSADY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PAMÄTIHODNOSTÍ 

Čl. 7 

Požiadavky kladené na mesto 

 



 MESTO KROMPACHY Strana 5/11 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o pamätihodnostiach mesta Krompachy. 

 

Číslo:  

1/2013 

 

 5 

(1) Mesto utvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné využívanie 

pamätihodností.  

 

(2) Mesto sleduje stav a využitie pamätihodností hmotného charakteru a vykonáva štátny 

stavebný dohľad nad zabezpečením ochrany pamätihodností v súlade so zákonom              

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „Stavebný zákon“) 

v znení neskorších predpisov . 

 

(3) Mesto usmerňuje činnosť právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove        

a využívaní pamätihodností hmotného charakteru a poskytuje im odbornú a metodickú 

pomoc. 

 

(4) Pamätihodnosti, ktoré sú zapísané v evidencii, prezentuje mesto ako súčasť svojho 

kultúrno-historického dedičstva prostredníctvom informačných a propagačných 

materiálov mesta, internetovej stránky mesta, tlače a pri kultúrnych a spoločenských 

podujatiach. 

 

(5) Mesto 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 mesto oznámi vlastníkovi pamätihodnosti, krajskému 

pamiatkovému úradu a stavebnému úradu.   

 

Čl. 8 

Práva a povinnosti vlastníka pamätihodnosti 

(1) Vlastník pamätihodnosti je povinný ochraňovať a užívať pamätihodnosť v súlade a jej 

pamiatkovou hodnotou, zachovávať pôvodný architektonický a umelecko-historický, 

resp. dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia 

jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov a územia (v zmysle Stavebného zákona). 

 

(2) Vlastník pamätihodnosti má právo požiadať mesto o poskytnutie odbornej a metodickej 

pomoci vo veciach ochrany pamätihodnosti. 

  

(3) Vlastník pamätihodnosti má právo na prezentáciu nehnuteľnosti v rámci evidencie 

pamätihodností.  
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Čl. 9 

Všeobecné podmienky 

(1) Pri stavebno-technických zmenách je potrebné, aby neboli ohrozené pamiatkové hodnoty 

pamätihodnosti a spôsobené nepriaznivé umelecko-historické zmeny jej stavu. V prípade 

zmeny alebo nutnosti spresnenia rozsahu ochrany pamiatkových hodnôt pamätihodnosti, 

mesto požiada o odborné stanovisko krajský pamiatkový úrad. 

  

(2) Na pamätihodnosť, alebo v jej blízkosti (do 10 m) je možné umiestniť reklamné, 

informačné zariadenie, oznam alebo akékoľvek technické zariadenie, len na základe 

kladného stanoviska príslušného oddelenia MsÚ. 

  

(3) Evidencia pamätihodností je podklad pre záväzné začlenenie kultúrno-historických 

hodnôt do územno-plánovacej dokumentácie.  

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

ROZSAH A FORMA EVIDENCIE PAMÄTIHODNOSTÍ 

Čl. 10 

Zoznam evidovaných pamätihodností 

(1) Prílohu tohto VZN tvorí Evidencia pamätihodností na území Mesta Krompachy: 

 

A/ Evidencia hmotných nehnuteľných pamätihodností  (príloha č. 1 - HNP) 

B/ Evidencia hmotných hnuteľných pamätihodností      (príloha č. 2 - HHP) 

C/ Evidencia nehmotných pamätihodností                     (príloha č. 3 - NP) 

 

(2) Evidencia pamätihodností  pozostáva zo zoznamu a zo súboru príloh. 

 

Čl. 11 

Súbor príloh evidovaných pamätihodností 

(1) Súbor príloh musí obsahovať aj doklad (uznesenie), na základe ktorého boli 

pamätihodnosti zapísané, alebo zrušené v evidencii. 

 

(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. 
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Čl. 12 

Registratúra a zverejňovanie 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením schválilo tento zoznam 

pamätihodností mesta Krompachy, ktorý sa môže dopĺňať o ďalšie pamätihodnosti mesta 

podľa zákona č. 49/2002 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 Košiciach. 

 

(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 meste 

obvyklým, ale najmä samostatne na webovej stránke mesta. 

 

PIATA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 13 

Účinnosť 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch sa uznieslo  na Všeobecne záväznom nariadení   

č. 1/2013 o  pamätihodnostiach Mesta Krompachy dňa 20. februára 2013   uznesením      

č. 24/G.2.             

 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom v zmysle §6 ods. 8 Zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom  15. 03 2013. 

 

(3) Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krompachy č. 1/2013 

o pamätihodnostiach mesta Krompachy stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Krompachy č. 1/2007 zo dňa 06. 09. 2007 o pamätihodnostiach mesta Krompachy. 

 

 

                                               Ing. Iveta Rušínová 

                       primátorka mesta 



 

 

Príloha č. 1 

EVIDENCIA PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA  KROMPACHY 

A/ ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA KROMPACHY 

Číslo Druh Pamätihodnosť 

Katastr. územie 

Adresné údaje 

Aj adresa popisom 

Orient. 

číslo 

Súpisné 

číslo 

Parcel. 

číslo 

Význam, stručná 

charakteristika 

pamätihodnosti 

Zbierka príloh 

 

Číslo  a dátum 

uznesenia 

1. HNP 

Sochársky náhrobok – 

dielo národného umelca, 

prof., akad. sochára 

Fraňa Šteunku 

Krompachy 

Mestský cintorín,  

t. č. Dom smútku 

29 775 249/2 

Náhrobok a sochárske 

dielo z roku 1943, 

alegorická symbolická 

ženská postava 

smútku, po 

reštaurovaní 

umiestnená 

v mestskom Dome 

smútku 

Objekt – sochársky 

náhrobok - schválený 

ako pamätihodnosť 

MsZ dňa 3.12.2007 

uznesením č. 10 

Uznesenie MsZ   

č. 10/F-2 zo dňa 

11.12.2007 

2. HNP 

Rímsko-katolícka fara 

a oplotenie stavby 

kostola sv. Jána 

Evanjelistu 

Krompachy 

 
2 105 6 

cca z rokov 1780-84 

a 1887 

Do predloženia návrhu  

a schválenia ako NKP, 

resp. zaregistrovania 

v ÚZKP SR 

 
Uznesenie MsZ    
č. 24/G.2. zo dňa  
20.februára 2013 
 

3. HNP 
Kaplnka sv. Jána 

Nepomuckého 

V predpolí kaštieľa 

     Csákyovcov 

/Pillerov park/, 

Lorencova ul. 

- 2452 957/2 z roku 1776 

Do predloženia návrhu  

a schválenia ako NKP, 

resp. zaregistrovania 

v ÚZKP SR 

Uznesenie MsZ   
č. 24/G.2. zo dňa  
20.februára 2013 
 

4. HNP 
Evanjelický kostol 

augsburského vyznania 
Hlavné námestie 

mesta, ul.  Mikuláša 
6 107 24 dobudovaný v roku 

1883, t. č. 

Do predloženia návrhu  

a schválenia ako NKP, 

Uznesenie MsZ   
č. 24/G.2. zo dňa  
20.februára 2013 



 
 

 
  

 

 

 

Šprinca rekonštruovaný objekt resp. zaregistrovania 

v ÚZKP SR 

 

5. HNP 
Pamätník oslobodenia 

mesta Krompachy  
Nám.  slobody - - 1001 

Dielo národného 

umelca, akad. sochára 

Arpáda Račka a Ing. 

arch. Pavla Merjavého 

z roku 1981 

Do predloženia návrhu  

a schválenia ako NKP, 

resp. zaregistrovania 

v ÚZKP SR 

Uznesenie MsZ   
č. 24/G.2. zo dňa  
20.februára 2013 
 

 6  
Hrob a náhrobok Júliusa 

Maurera 
Mestský cintorín - - 231 

Dielo akad. sochára 

Juraja Bartusza zo 

začiatku 60-tych rokov 

20. stor. 

 

Uznesenie MsZ   
č. 24/G.2. zo dňa  
20.februára 2013 
 

7.  

Hrob a náhrobok Ing. 

Viktora Lorenca /1843-

1915/ 

Mestský cintorín - - 231 

Hrob zaťa J. M. 

Hurbana, náhrobok 

 cca z roku 1915 

 

Uznesenie MsZ   
č. 24/G.2. zo dňa  
20.februára 2013 
 

8.  

Areál, resp. memoriálne 

a stavebné torzo 

miestneho židovského 

cintorína 

Cintorínska ul.,  

na úpätí Bačovho 

vrchu, vedľa hlavnej 

komunikácie smerom 

na Plejsy 

- - 90904 

Stavebne a pamiatkovo 

zanedbávaný pietny 

areál cintorína 

židovskej komunity 

mesta 

 

Uznesenie MsZ   
č. 24/G.2. zo dňa  
20.februára 2013 
 

9.  

Pamiatkovo obnovený 

objekt, t. č.  Kaplnka 

Panny Márie 

Škapuliarskej na Šejbách 

Lokalita Šejby, 

pahorok na 

severozápade chotára 

mesta 

- - 3331 

Architektonický objekt 

náhrobnej kaplnky 

hornouhorského 

šľachtica, maliara 

Júliusa Gundelfingera 

z roku 1894 

 

Uznesenie MsZ   
č. 24/G.2. zo dňa  
20.februára 2013 
 



 
 

 
  

 

 

 

Príloha č. 2 

EVIDENCIA PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA 

 

B/ ZOZNAM HMOTNÝCH HNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA KROMPACHY 
 

Č. Druh Pamätihodnosť Miesto uloženia 
Význam, stručná charakteristika 

pamätihodnosti 
Číslo  a dátum uznesenia 

1 HHP 

 

Symboly mesta Krompachy, 

pečatidlá a platný znak mesta 

 

Mestský úrad, Krompachy 

ktoré nesporne ikonograficky rozvíjajú 

symboliku patróna kostola sv. Jána apoštola 

a evanjelistu, ako aj tradičné banícke 

a hutnícke symboly – hámor ako vežu, 

ťažiarske a kováčske, resp. tepecké kladivá, 

atď. 

Uznesenie MsZ č. 24/G.2. zo 
dňa  20.februára 2013 

 

2 HHP 

 

Súbor exponátov z pozostalosti  

po Mikulášovi Šprincovi /1914-

1986/ 

Pamätná izba krompašským rodákom – 

Mikulášovi Šprincovi, Jankovi 

Slovenskému, Júliusovi Barč Ivanovi, 

Vavrincovi Kochovi a Bartolomejovi 

Urbancovi - v oratóriu rímsko-

katolíckeho kostola sv. Jána Evanjelistu 

 

Transfer časti pozostalosti po M. Šprincovi 

z mesta Wickliffe, USA 

Uznesenie MsZ č. 24/G.2. zo 
dňa  20.februára 2013 

 

 HHP     

 

 



 
 

 
  

 

 

 

Príloha č. 3 

 

EVIDENCIA PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA 

C/ ZOZNAM NEHMOTNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA KROMPACHY 
 

Č. Druh Pamätihodnosť 
Kedy, kde,  od ktorého roku , pri akej 

príležitosti 

Význam, stručná charakteristika 

pamätihodnosti, zdroj informácie, 

potvrdenie 

Číslo  a dátum uznesenia 

1 NP 

Krompašská vzbura, 

pamätná tragická udalosť 

celoslovenského 

a medzinárodného významu 

 

Novo ustanoviť v štruktúre  

pamätihodností mesta 

 Uznesenie MsZ č. 24/G.2. zo 
dňa  20.februára 2013 
 

2 NP 
24. január 1945 – pamätný 

deň oslobodenia mesta 

Novo ustanoviť v štruktúre  

pamätihodností mesta 

 Uznesenie MsZ č. 24/G.2. zo 
dňa  20.februára 2013 
 

3 NP 

Vavrinec Koch z Krompách – 

odkaz renesančnej 

pedagogickej a teologickej 

osobnosti /Academia 

Istropolitana/ 

 

Aktívne rozvinúť odkaz významnej 

osobnosti 

Vysokoškolský pedagóg – učiteľ fyziky 

a teológie na Academii Istropolitane 

v Bratislave a na Univerzite vo Viedni – 

symbol humanistickej renesančnej 

vzdelanosti 

Uznesenie MsZ č. 24/G.2. zo 
dňa  20.februára 2013 
 

 

 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


