6/2008
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Rohovce
zo dňa 16.10.2008
o pamätihodnostiach obce Rohovce

Zastupiteľstvo obce Rohovce podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa
§ 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov a podľa § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o pamätihodnostiach obce Rohovce (ďalej len "nariadenie").

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl.1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie vytvára evidenciu pamätihodností obce Rohovce a stanovuje
spôsob ich ochrany a využívania.

Čl. 2
Pôsobnosť obce Rohovce pri vedení evidencie pamätihodností obce

Obec Rohovce (ďalej len „obec“) v súlade s §14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu týmto utvára a vedie evidenciu pamätihodností obce.

Čl.3
Rozsah evidencie pamätihodností obce

(1) Do evidencie pamätihodností obce sú zaradené hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré majú
historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú,
výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu.
(2) Členenie pamätihodností podľa typovej skladby:
a) objekty – meštianske domy, remeselnícke domy, želiarske domy, vily, kaplnky,
kostoly, mosty, priemyselné objekty, administratívne objekty,

b)
c)
d)
e)
f)

kríže, sochy, cintoríny, hroby,
fontány, výtvarné diela, pamätníky,
pamätné tabule,
prírodné areály, vodné plochy, parky, športové areály,
architektonické a urbanistické riešenia.

(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 o ochrane pamiatkového fondu) a pamätihodnosti
nehmotného charakteru. Predmetom evidencie sú pamiatky, ktoré budú navrhnuté na
vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku, ako aj pamiatky, pri ktorých sa neuvažuje so
spracovaním návrhu za národnú kultúrnu pamiatku.

DRUHÁ ČASŤ
POSTUP PRI ZÁPISE DO EVIDENCIE PAMATIHODNOSTÍ
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 Obecný úrad v Rohovciach (ďalej len „OcÚ“).
(2) Návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodností môže dať aj starosta
obce, Obecné zastupiteľstvo obce Rohovce (ďalej len „OZ“), komisie OZ, predsedovia
komisií, Obecná rada obce Rohovce (ďalej len „OR“), poslanci OZ, hlavný kontrolór,
riaditelia obecných príspevkových organizácií, orgány štátnej správy a odborné inštitúcie.
Iné osoby môžu iniciovať návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie
pamätihodností prostredníctvom starostu obce a OcÚ.
(3) Príslušný spracovateľ (OcÚ) 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 predloží návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností na prerokovanie
a posúdenie príslušnej komisii Obecného zastupiteľstva obce Rohovce.
(2) Spracovateľ zabezpečí, aby návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností bol následne
prerokovaný na OZ obce Rohovce ako zmena prílohy tohto VZN.
(3) Doplnky a zmeny evidencie pamätihodností budú predkladané OZ najneskôr do 60 dní.
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Čl. 6
Zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností
(1) Ak nastanú nové skutočnosti, môže OZ na návrh OcÚ zrušiť zápis pamätihodnosti
v evidencii pamätihodností obce Rohovce.
(2) Návrh na zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností vypracúva OcÚ na základe podnetu
starostu obce, OZ, komisie OZ, predsedu komisie, OR, poslancov OZ, hlavného kontrolóra,
riaditeľov obecných príspevkových organizácií, orgánov štátnej správy a odborných
inštitúcii. Iné právnické, fyzické osoby môžu iniciovať návrh zrušenia zápisu
pamätihodností v evidencii pamätihodností prostredníctvom starostu a obecného úradu.
(3) Príslušný spracovateľ (OcÚ) návrh posúdi, predloží na odborné a dokumentačné účely
na vyjadrenie krajskému pamiatkovému úradu, ak ide o nehnuteľné veci, predloží návrh na
vyjadrenie aj stavebnému úradu.

TRETIA ČASŤ
ZÁSADY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PAMATIHODNOSTÍ
Čl. 7
Požiadavky kladené na obec
(1) Obec utvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné využívanie
pamätihodností.
(2) Obec sleduje stav a využitie pamätihodností hmotného charakteru a vykonáva štátny
stavebný dohľad nad zabezpečením ochrany pamätihodností v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov .
(3) Obec usmerňuje činnosti právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove
a využívaní pamätihodností hmotného charakteru a poskytuje im odbornú a metodickú
pomoc.
(4) Pamätihodnosti zapísané v evidencii prezentuje obec ako súčasť svojho kultúrnohistorického dedičstva prostredníctvom informačno - propagačných materiálov obce,
internetovej stránky obce, tlače a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.
(5) Obec 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 obec oznámi vlastníkovi pamätihodnosti, krajskému
pamiatkovému úradu a stavebnému úradu.
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Čl. 8
Práva a povinnosti vlastníka pamätihodnosti
(1) 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 stavieb, areálov a územia (v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).
(2) Vlastník pamätihodnosti má právo požiadať obec o poskytnutie odbornej a metodickej
pomoci vo veciach ochrany pamätihodnosti.
(3) Vlastník pamätihodnosti má právo na prezentáciu nehnuteľnosti v rámci evidencie
pamätihodností.

Čl. 9
Všeobecné podmienky
(1) Pri stavebno-technických zmenách je potrebné, aby neboli ohrozené pamiatkové hodnoty
pamätihodnosti a spôsobené nepriaznivé zmeny jej stavu. V prípade zmeny, alebo nutnosti
upresnenia rozsahu ochrany pamiatkových hodnôt pamätihodnosti, obec požiada
o odborné stanovisko krajský pamiatkový úrad.
(2) Na pamätihodnosť je možné umiestniť reklamné, informačné zariadenie, oznam, alebo
akékoľvek technické zariadenie len na základe kladného stanoviska krajského
pamiatkového úradu.
(3) Evidencia pamätihodností je podklad pre priemet kultúrno-historických hodnôt do
územno-plánovacej dokumentácie.

ŠTVRTÁ ČASŤ
EVIDENCIA PAMATIHODNOSTÍ
Čl. 10
Zoznam evidovaných pamätihodností
Prílohu tohto VZN tvorí zoznam evidovaných pamätihodností v katastrálnom území obce
Rohovce.
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PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 11
Účinnosť
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach
dňa 16.10.2008 uznesením číslo 126/2008.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli
obce Rohovce.

Bc. Eugen Horváth v.r.
starosta obce Rohovce

Prílohy:
Zoznam evidovaných pamätihodností
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ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE

OBEC: ROHOVCE
OKRES: Dunajská Streda
Číslo
typ pamätihodnosť

1

Socha Sv. Anny

2

Socha panny
Márie

3

Drevený kríž

4

Božia muka
v tvare štvorca so
strieškou
Pamätník
milecentenária
Vyrezávaný
náhrobný stĺp

5
6

7
8

Socha panny
Márie
Kamenný kríž
pôvodný

Katast.územie
Adresné údaje
Aj adresa popisom
Rohovce, vjazd do
obce od Kyselice na
križovatke smerom k
lekárni
Rohovce – horný
koniec dediny pri
zadnom vchode do
cintorína
Rohovce námestie pri
pohostinstve
Rohovce – na
rozdvojovaní cesty
smerom k lekárni
Rohovce – park pri
pohostinstve
Rohovce – pred
budovou základnej
školy
Rohovce – osada
Štrkovec
Rohovce – cintorín
pri dome smútku

Orient.
číslo

Súpisné
číslo

Parcel.
číslo

Význam, stručná
Charakteristika
pamätihodnosti

113/5

130/2

113/1
113/5

113/2

postavený v roku
2000

173/1

676/1
117

Zachovaná časť
pôvodného veľkého
kríža na cintoríne

Evidenčné
Číslo
Rozhodnutie
Obce o zápise

9

Mramorový veľký Rohovce - cintorín
kríž z roku 1995

117

10

Pamätník padlým
vojakom v I. a II.
svetovej vojne
Kamenný kríž – s
nápisom
Náhrobný kameň
so sochou

Rohovce - cintorín

117

Rohovce - pri vchode
do kostola
Rohovce - cintorín

117

11
12

13

Strom agát čínsky

14

Vyrezávaný
náhrobný stĺp

15

Dub „slobody“

16

Rodinný dom –
pastiersky dom

Rohovce – vedľa
parku pri pohostinstve

17

Bývalá cirkevná
škola

18

117

Rohovce – pri
rodinnom dome súp.
číslo 209
Rohovce – pred
budovou základnej
školy
Námestie pred
obecným úradom

postavený v roku
1999 z verejnej
zbierky
postavený v roku
1993 z verejnej
zbierky
pochádzajúci z roku
1819
náhrobný kameň
grófky Margity
Pongrácz z roku
1903

113/5

173/1

109

dub zasadený
v roku1998

123

100

ľudové bývanie,
koniec 19. storočia

Rohovce – hlavná
ulica

142

51

koniec 19. storočia

Rodinný dom
„Pénzesovcov“

Rohovce – hlavná
ulica

134

76/1

koniec 19. storočia

19

Rodinný dom
„Némethovcov“

Rohovce

209

40

začiatok 20. storočia

20

Reštaurácia

Rohovce – hlavná
ulica

125

97/1

budova postavená
spolkom „HANZA“,
začiatok 20. storočia

7

21

Pôvodné
murované
oplotenie kostola

Rohovce - kostol

117

pôvod odhadujeme
na začiatok 18.
storočia
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ZOZNAM HMOTNÝCH HNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE

OBEC: ROHOVCE
OKRES: Dunajská Streda
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Pamätihodnosť
Erb obce
Rukopis kroniky obce
Organ
Oltárové maľby
Drevený kríž
Náhrobný kameň rodiny
Sárkányovcov s erbom

Socha Panny Márie s malým
Ježišom
Socha sv. Jozefa s malým
9.
Ježišom
10. Socha Panny Márie
11. Maľby na skle – krížová cesta
8.

Význam, stručná charakteristika
pamätihodnosti
Obecný úrad Rohovce, kancelária Námet Agáta Nováková a Eva
starostu
Dénesová
Obecný úrad Rohovce, kancelária vedená od roku 1977
starostu
Kostol Rohovce
rekonštruovaný v roku 2007
Kostol Rohovce
nové oltárové maľby z roku 2001
Kostol Rohovce
Kostol Rohovce
náhrobný kameň bol pôvodne
uzáverom hrobky v kostole,
v súčasnosti je vystavený vo zvonici
Kostol Rohovce
Miesto uloženia

Rozhodnutie
obce o zápise

Kostol Rohovce
Kostol Rohovce
Kostol Rohovce

Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach uznesením č. 126/2008 zo dňa schválilo tento zoznam pamätihodností obce Rohovce, ktorý sa môže
dopĺňať o ďalšie pamätihodnosti obce podľa §14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Zároveň podľa § 14 ods. 4
zákona 49/2002 Z. z. zasiela zoznam evidovaných pamätihodností obce na odborné a dokumentačné účely Krajskému pamiatkovému úradu
v Trnave.

V Rohovciach 16.10.2008

Bc. Eugen Horváth v. r.
starosta obce
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