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Na základe vyhlásenej výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky na ochranu, 

obnovu verejne prístupných vojnových hrobov viažucich sa k II. svetovej vojne, ako aj 

náhrobkov, pamätníkov, pamätných tabúľ a iných pietnych symbolov alebo pamätných miest, 

ktoré pripomínajú vojnovú udalosť, sa Mesto Krompachy zapojiť o poskytnutie dotácie na 

podporu realizácie projektu  

Na obnovu Pamätníka oslobodenia mesta Krompachoch. 

Zámerom projektu obnovy tejto pamätihodnosti v k. ú. Krompachy, zapísanej                               

v zozname hmotných nehnuteľných pamätihodností Mesta Krompachy, je zabrániť ďalšej 

fyzickej deštrukcii objektu, ktorý je v kritickom – havarijnom stave. 

Cieľom obnovy je vytvorenie stálej expozície za účelom prezentácie poznatkov z dejín, 

jednej z najvýznamnejších pamätihodností mesta, jej sprístupnenie odbornej a širokej laickej 

verejnosti. 

 

STRUČNÝ POPIS STAVBY 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

Názov stavby: Obnova Pamätníka oslobodenia 

 Mesta Krompachy 

Miesto stavby: Námestie slobody 

 053 42, Krompachy 

Investor: Mestský úrad Krompachy  

Zameral: Ing. Perháč Daniel 

Zodpovedný projektant: Ing. Perháč Daniel 

 

 

2. SITUÁCIA 

Predmetný pamätník sa nachádza v centre mesta Krompachy, na ulici Námestie 

slobody, v blízkosti Mestského parku a Mestského úradu Krompachy. 

 

Pozemok, na ktorom stojí pamätník, sa nachádza na parcele C KN č. 1001 v k. ú. mesta 

Krompachy, druh: zastavaná plocha a nádvorie. Vlastníkom pozemku je Mesto Krompachy, 

Námestie slobody 1, 05342 Krompachy. 
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3. POPIS A HLAVNÉ NEDOSTATKY SÚČASNÉHO STAVU 

 

Pamätník bol postavený v roku 1987, na 

pamiatku oslobodenia mesta počas 2. svetovej 

vojny, dňa 24. januára 1945.  

Pamätník je zapísaný v zozname pamätihodností 

mesta Krompachy. 

 

Autorom tohto pamätníka je majster Arpád 

Račko († 02.01.2015). 

 

Pamätník je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. 

Čas a poveternostné vplyvy prispeli k tomuto 

stavu, ktorý je značný. 

 

 



 

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

 
  

 

 

Telefón                                       Fax                               Internet                                                            IČO 

+421-(0)53-4192211                  4192214                       www.krompachy.sk                                        00 329 282 

3.1. Monument 

Vápencové dosky, ktoré tvoria obklad hlavného monumentu, sú pokryté vrstvou machu, 

škáry medzi jednotlivými blokmi sú zarastené a upchaté usadeninami. Pri zrážkach toto všetko 

steká po monumente, čím znehodnocuje pamätník a narúša estetickú funkciu. 

            

 



 

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

 
  

 

 

Telefón                                       Fax                               Internet                                                            IČO 

+421-(0)53-4192211                  4192214                       www.krompachy.sk                                        00 329 282 

3.2. Soklový obklad 

Soklový obklad tvorený doskami z mramoru, ktoré sú popukané, postupne opadávajú. 

Obklad tak neplní svoju funkciu, do pamätníka sa dostáva voda a tá ho narúša. 
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3.3. Dláždená plocha pred pamätníkom 

Plocha je tvorená doskami z mramoru, v dvojfarebnom riešení, ktoré boli ukladané        

do maltového lôžka.  

 

 

Tieto dosky vplyvom dažďa a slnka, snehu a ľadu, sú už narušené a popraskané, vďaka 

čomu plocha neplní svoju funkciu. Samotné dosky už netvoria rovnú plochu, ale sú vytvorené 

značné nerovnosti a v niektorých miestach chýbajú úplne.  
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3.4. Večný plameň 

V blízkosti pamätníka sa nachádza aj „Večný plameň“ s plynovým horákom. Ten je žiaľ 

momentálne nefunkčný. Existujúce plynové potrubia sú upchaté, plyn neprúdi až do horáka. 

 



 

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

 
  

 

 

Telefón                                       Fax                               Internet                                                            IČO 

+421-(0)53-4192211                  4192214                       www.krompachy.sk                                        00 329 282 

            

 

3.5. Kvetináče 

V blízkosti pamätníka sa nachádzajú staré betónové kvetináče, ktoré vizuálne narušujú 

okolie pamätníka, vôbec neladia s koncepciou pietneho miesta.  
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4. NAVRHOVANÉ OPATRENIA A REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE 

4.1. Monument 

- Očistenie plôch a škár tlakovou vodou 

- Vyplnenie škár plastickou hmotou 

4.2. Soklový obklad 

- Odstránenie existujúceho obkladu 

- Vyčistenie podkladu 

- Injektáž podkladu pre spevnenie 

- Osadenie nových obkladových dosiek 

4.3. Dláždená plocha pred pamätníkom (len na poškodených miestach) 

- Odstránenie existujúcej dlažby 

- Odstránenie existujúceho podkladu 

- Nový podklad – lôžko pre dlažbu 

- Osadenie novej žulovej dlažby  

4.4. Večný plameň 

- Odstránenie existujúceho prívodného potrubia 

- Montáž nového prípojného potrubia 

- Vyčistenie trysiek plynového horáka  

- Zváranie a obnova bronzovej plastiky okolo horáka 

4.5. Kvetináče 

- Odstránenie starých betónových kvetináčov 

- Osadenie nových kvetináčov 


