OBEC M O J M Í R O V C E

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Mojmírovce
číslo 3/2008
o vyhlásení pamätihodností obce Mojmírovce

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.15/2008, dňa 22. apríla 2008.
Vyvesené na úradnej tabuli od 7. apríla 2008 do 21. apríla 2008
Platnosť nadobúda dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve a účinnosť nadobudne
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňom 7. mája 2008

Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach podľa § 4 ods. 3 písm. g) v spojení s § 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“):
Všeobecne záväzné nariadenie obce Mojmírovce
č. 3/2008
o vyhlásení pamätihodností obce Mojmírovce
§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 viaţu k histórii a osobnostiam obce, ktoré sú
zaradené do evidencie pamätihodností obce.
2. Cieľom tohto nariadenia je vyhlásiť pamätihodnosti a schváliť evidenciu týchto
pamätihodností v záujme ochrany kultúrnohistorickej hodnoty týchto pamätihodností
a zachovania a zlepšovania ich stavu pre budúce generácie.
§2
Evidencia pamätihodností obce
1. Obec vedie evidenciu pamätihodností v písomnej a elektronickej forme.
2. Evidenciu pamätihodností obce 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 veci, ktoré tvoria register nehnuteľných pamätihodností, je
uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
4. Zoznam hnuteľných veci, ktoré tvoria register hnuteľných pamätihodností, je uvedený
v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
5. Zoznam nehmotných veci, ktoré tvoria register nehmotných pamätihodností, je
uvedený v prílohe č. 3 tohto nariadenia.
6. Obec vedie fotodokumentáciu pamätihodností obce uvedených v registri podľa odseku
2 písm. a) a písm. b) a tieţ vedie zbierku listín, resp. zbierku ich kópii odôvodňujúcich
vyhlásenie pamätihodnosti obce, ak sú takéto listiny zachované a k dispozícii.

§3
Vyhlásenie, zápis do evidencie a zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností
1. Zápisu do evidencie pamätihodností predchádza vyhlásenie pamätihodnosti obce
prijatím zmeny, resp. doplnenia tohto nariadenia obce. Pred vyhlásením za
pamätihodnosť obec poţiada o odborné vyjadrenie príslušný krajský pamiatkový
úrad.
2. Ak nastanú nové skutočnosti, obec môţe vyhlásenie pamätihodnosti zmeniť vo
verejnom záujme alebo po zániku pamiatkovej hodnoty toto vyhlásenie zrušiť.
Zmena alebo zrušenie vyhlásenia za pamätihodnosť sa uskutočňuje prijatím zmeny
tohto nariadenia obce. Tomuto úkonu predchádza odborné vyjadrenie príslušného
krajského pamiatkového úradu.
§4
Ochrana pamätihodností obce
1. Kaţdý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil kultúrnu hodnotu a
nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu pamätihodností obce. Tým nie je dotknutá
ochrana týchto pamätihodností obce z dôvodu, ţe sa nachádzajú vo vyhlásenej
pamiatkovej zóne obce.
2. Obec sa zaväzuje určiť kaţdoročne pri tvorbe rozpočtu obce určitú sumu finančných
prostriedkov na ochranu a obnovu pamätihodností obce.
§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Týmto nariadením nie sú dotknuté príslušné ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu.
2. Zmeny tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach 3/5
prítomných poslancov.
3. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Mojmírovciach dňa 22.
apríla 2008 ako uznesenie číslo 15/2008-B4.
4. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom
v Mojmírovciach a jeho vyvesením na úradnej tabuli obce.
§6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť uplynutím 15-neho dňa od jeho zverejnenia.

Imrich K o v á č
starosta obce

Príloha číslo 1

Register nehnuteľných pamätihodností obce Mojmírovce
1. Nehnuteľné vecí
o baroková budova rímsko-katolíckej fary z 2. polovice 18. storočia
o

socha sv. Floriána pred farou

o Immaculaty – budova fary
o klasicistická kúria na námestí z roku 1812, kde bola od roku 1852 zriadená pošta
o

prícestná plastika sv. Jána Nepomuckého z konca 18.storočia v klasicistickom
štýle (pri potoku)

o socha Panny Márie zo začiatku 20. storočia na námestí
o Pieta na cintoríne smerom do Svätoplukova
o letohrádok knieţaťa Alldobrandiniho (Malý kaštieľ)
o Grassalkovičov rodný dom
o morové pomníky na hlavnom cintorín,
o ţidovský cintorín
o rotunda zasvätená sv. Urbanovi – patrónovi vinohradníkov, ktorá pochádza z 30 –
tych rokov 18. storočia
o budova poţiarnej zbrojnice
o socha sv. Floriána pred poţiarnou zbrojnicou
o mlyn zo začiatku 20. storočia – technický unikát.
o podzemných chodieb, ktoré sú z obdobia tureckých vojen
o zboţné jamy na obilie
o pod námestím základy pôvodného Kostola sv. Štefana
o 3 významné hroby – 2 rodiny zemana Čemnického (20. stor.), 1 – Karol Appel, st.
– začiatok 19. stor.)
o Kríţe – Boţie muky pri vstupoch do obce
o pamätná izba v budove Poľnohospodárskeho druţstva Mojmírovce
o

Boronkayho cintorín

2. Kombinované diela prírody a človeka
o Artézska studňa pri Gábrišovi, pred č.d. 218 – vybudovaná v roku 1890 – kvalitou
vody vyhovuje pre dojčatá
o Artézska studňa pri Kamenickom, pred č.s. 1390 – hĺbka 100 m

Príloha číslo 2

Register hnuteľných pamätihodností obce Mojmírovce
Register hnuteľných pamätihodností
o

symboly obce (vlajka, erb)

o

obecné kroniky (najstaršia z roku 1930)

o

pamätné knihy

o

dychová hudba Mojmírovská kapela – vznik 1883

o

detský folklórny súbor Zbojník – vznik 1962

o

spevokol SENIOR – vznik 2000

o

dievčenská folklórna skupina Lúčina 2006

o

predmety,. ktoré obec získala v rámci cezhraničnej spolupráce

o

zborník regionálnych piesní (vydal zberateľ Róbert Ţilík)

o

fotodokumentácia pôvodnej architektúry a oblečenia (autor Róbert Ţilík)

Príloha číslo 3

Register nehmotných pamätihodností obce Mojmírovce
Register nehmotných pamätihodností
o

rok 1156 – prvá písomná zmienka

o

rok 1409 – prvá oficiálna zmienka o vyučovaní v obci Ilmír

o

rok 1694 – narodenie Antona Grasalkoviča

o

rok 1721 – vysvätenie Kostola sv. Ladislava

o

rok 1721 – postavenie huňadyovského kaštieľa

o

1747 – prvá evidencia včelárov na panstve grófa Huňadyho

o

1788 prvý doklad o panskej tehelni

o

22. mája 1814 – prvé konské dostihy v Uhorsku na panstve grófa Huňadyho

o

rok 1883 – zaloţenie dychovej hudby

o

rok 1943 – vznik materskej školy Mojmírovce

o

rok 1962 – zaloţenie detského folklórneho súboru Zbojník

o

rok 1973 – otvorenie novej budovy základnej školy

