
Obec Osrblie, Stredná 230, 976 45  Osrblie 

Obecné zastupiteľstvo v Osrblí podľa ustanovenia § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a 

 

 

 

                    

 

                    Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2022 

                         o pamätihodnostiach obce Osrblie 

 
 

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkové v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuly obce dňa:                                12. 07. 2022 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                     12. 07. 2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:            12. 07. 2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:          30. 08. 2022 

Pripomienky zasielať 

- Písomne na adresu                                                    Obec Osrblie, Stredná 230, 976 45  Osrblie  

- Elektronicky na adresu:                                            obec@osrblie.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN  

uskutočnené dňa:                                                                  07.09. 2022 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa, 

uznesením č. 47/2022                                                    12. 09. 2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:         12. 09. 2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                     12. 09. 2022 

 

 

 

 

 

                                                                                                Bc. Peter Siman 

                                                                                                 starosta obce 

 

 

mailto:obec@osrblie.sk


Obecné zastupiteľstvo obce Osrblie na základe  § 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 

NRSR č.  49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu  v znení neskorších predpisov vydáva 

toto všeobecné záväzné nariadenie pamätihodnostiach obce Osrblie 

 

  

Článok  I. 

Úvodné ustanovenie  

  

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa utvára evidencia   

pamätihodností na území obce Osrblie 

2. Cieľom tohto nariadenia je utvorenie evidencie pamätihodností na území obce Osrblie a 

stanoviť podmienky jej odborného vedenia v záujme ochrany kultúrnohistorickej hodnoty 

týchto pamätihodností, zlepšovania ich stavu a ich zachovania pre budúce generácie.  

  

 Článok II.  

Evidencia pamätihodností obce Osrblie  

  

1. Obec vedie evidenciu pamätihodností v písomnej a elektronickej forme.  

2. Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť: 

• hnuteľné veci   

• nehnuteľné veci  

• kombinované diela prírody a človeka  

• historické udalosti  

• názvy ulíc  

• zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce.1  

3. Evidencia pamätihodností obce  obsahuje najmä tieto údaje:   

a) identifikácia pamätihodnosti a jej zaradenie (hnuteľná, nehnuteľná vec, historická 

udalosť a pod.)  

b) umiestnenie   

c) údaje o vlastníkovi, ak je to relevantné,  

d) popis pamätihodnosti s dôrazom na jej kultúrno – historickú hodnotu,  

e) fotodokumentácia.  

4. Evidencia  pamätihodností obce Osrblie je uvedená v Prílohe č. 1 tohto VZN, ktorá je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou.  

5. Fotodokumentáciu pamätihodností obce vedie a podľa potreby dopĺňa a aktualizuje obecný 

úrad.   

6. Evidenciu pamätihodností obce sa zverejňuje na webovom sídle obce.  

  

Článok III. 

Rozhodnutie o  zápise do evidencie a vyradenie z evidencie pamätihodností  

   

1. Do evidencie pamätihodností obce podľa článku 2 tohto VZN možno zapísať ďalšie 

pamätihodnosti alebo z evidencie možno pamätihodnosť vyradiť na základe rozhodnutia 

obecného zastupiteľstva,  a to schválením zmeny, resp. doplnenia tohto VZN.  

 
1 §14 ods. 4) zákona č. 42/2009 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  



2. Ak nastanú nové skutočnosti, obec môže údaje o pamätihodnosti uvedené v evidencii zmeniť 

a doplniť vo verejnom záujme. Zmena údajov v evidencii pamätihodností obce sa 

uskutočňuje schválením zmeny tohto VZN, okrem formálnych zmien týkajúcich sa napr. 

zmeny vlastníka, umiestnenia a pod.   

3. Ak evidovaná pamätihodnosť stratí svoju pamiatkovú hodnotu, alebo pamätihodnosť fyzicky 

zanikne, vyraďuje sa z evidencie automaticky.   

   

Článok  IV. 

Ochrana pamätihodností obce  

  

1. Obec Osrblie utvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné 

využívanie pamätihodností.  

2. Obec Osrblie sleduje stav a využitie pamätihodností.  

3. Obec Osrblie usmerňuje činnosti právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a 

využívaní pamätihodností a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc.  

4. Pamätihodnosti zapísané v evidencii prezentuje obec ako súčasť svojho kultúrnohistorického 

dedičstva prostredníctvom informačno-propagačných materiálov obce, webového sídla obce, 

tlače a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.  

5. Obec Osrblie pri ochrane pamätihodností 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. Zoznam evidovaných pamätihodností obce predloží obec na odborné a dokumentačné účely 

krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému 

úradu. 

7. Obec podporí iniciatívy občianskych združení a spoločenských organizácií súvisiace s 

ochranou pamätihodností.  

  

 

Článok V.   

Spoločné a záverečné ustanovenia  

  

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o 

ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.   

2. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Osrblie dňa 12.9.2022 

Uznesením OZ číslo 47/2022  

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 12.9.2022 

  

  

V Osrblí, dňa 12.9.2022 

  

 Prílohy:  

 

✓ Príloha č. 1 – Evidencia pamätihodností obce  

                        

             Bc. Peter Siman 

starosta obce   

  



 

                                                                                                                        Príloha č.1                         

Zoznam evidovaných pamätihodností obce Osrblie 

 

 

P.Č 

 

Názov 

 

Miesto, ulica 

 

Poznámka 

1. HASIČŇA Osrblie, Stredná č. 89 Budova bývalej hasične, 

postavená v r.1932 

2. RUČNÁ HASIČSKÁ STRIEKAČKA -KEIGER  Osrblie, Stredná č.89 Pochádza z r.1934 

3. TOVÁREŇ NA VÝROBU MUNÍCIE Osrblie , Červená Jama  Továreň na výrobu munície, 

streliva a opravu zbraní, ktorá 

bola postavená  v r.1944 počas II. 

svetovej vojny  

4. PAMÄTNÉ MIESTO SNP Osrblie, Červená Jama Slávnostne odhalenie pomníka 

v r.1975 pri príležitosti osláv SNP 

5. POMNÍK PADLÝCH V SNP Osrblie, Tri Vody Pomník padlých počas SNP 

slávnostne odhalenie v r.1971 

6.  POMNÍK PADLÝCH RUMUNOV Osrblie, Tajchová Pomník padlých rumunských 

vojakov počas II. svetovej vojne, 

pochovaní sú štyria vojaci 

v spoločnom hrobe. Odhalenie 

pamätníka v r.1979 

7.  POMNÍK PADLÝCH  Osrblie, Stredná Pomník padlých počas I., a II. 

svetovej vojny , slávnostne 

odhalení v r.1969 počas 25. 

výročia SNP 

8. PAMÄTNA TABUĽA Osrblie, Dolná č.52 Pamätná tabuľa - rod. dom bol 

prepadnutý fašist. armádou, kde 

bol zastrelený občan  a 

nadporučík partizán. skupiny, 

dňa  27.12.1944 

9. KAPLNKA SVÄTEJ TROJICE Osrblie, Horná ulica Postavená v roku v r. 1813 

   10. KRÍŽ NA ŠTOMPVEJ SKALE Osrblie, Štomp  Drevený kríž postavený a 

vysvätený nad obcou Osrblie ako 

memento i symbol ochrany pred 

živlom – ,,veterná smršť ˮ, ktorá 

sa prehnala cez našu obec, 

dňa 8.7.1996  a zanechala veľké 

škody na majetkoch. 

 

Zoznam evidovaných pamätihodností obce Osrblie bol schválený na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v obci Osrblie, dňa 12.9.2022 Uznesením OZ č. 47 /2022. 

 

 

  

 


