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Mesto Trstená v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3  písm. f) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 14 ods. 4 zákona 
NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu  v y d á v a 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 
 

o pamätihodnostiach mesta Trstená 
 

Čl. 1 
Všeobecné úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje spôsob vytvorenia   

evidencie pamätihodností, vedenie ich evidencie, podmienky výberu pamätihodností, 
ich zápisu do zoznamu pamätihodností mesta Trstená (ďalej len „mesta“) a spôsob ich 
ochrany a využívania. 
 

(2) Cieľom tohto nariadenia je vyhlásiť pamätihodností mesta a schváliť ich evidenciu 
v záujme ochrany kultúrnohistorickej hodnoty týchto pamätihodností a zachovania 
a zlepšovania ich stavu pre budúce generácie. 

 
(3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na hnuteľné a nehnuteľné pamiatky zapísané 

v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. 
 

Čl. 2 
Vymedzenie pojmov 

 
(1) Pamätihodnosťou mesta je v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) hnuteľná vec 
alebo nehnuteľná vec, ktorá má pre mesto svoju historickú, architektonickú, 
urbanistickú, krajinnú, kultúrnu, výtvarnú, umelecko-remeselnú, spoločenskú, vedeckú 
alebo technickú hodnotu. 

 
(2) Pamätihodnosťou mesta môžu byť okrem toho aj: 
 

a) kombinované diela prírody a človeka, 
b) historické udalosti, 
c) názvy ulíc, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta, 
d) zemepisné názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta, 
e) katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta. 

 
(3) Ochrana pamätihodností mesta je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, 

výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie 
a prezentáciu pamätihodností. 
 

(4) Základná ochrana pamätihodností mesta je súhrn činností a opatrení vykonávaných na 
predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu pamätihodností 
mesta. 
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Čl. 3 
Pôsobnosť mesta pri ochrane pamätihodností 

 
(1) Mesto Trstená: 

 
a) utvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie 

pamätihodností mesta na území mesta, 
b) vedie prostredníctvom oddelenia kultúry MsÚ Zoznam pamätihodností mesta, 
c) poskytuje odbornú a metodickú pomoc vlastníkom pamätihodností, 
d) predkladá zoznam evidovaných pamätihodností na odborné a dokumentačné účely 

Krajskému pamiatkovému úradu, 
e) prezentuje pamätihodností zapísané v evidencii ako súčasť svojho kultúrno-

historického dedičstva, najmä prostredníctvom informačno-propagačných materiálov 
a internetovej stránky mesta.  

 
(2) Požiadavky kladené na mesto: 

 
a) 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, 

b) Mesto usmerňuje činnosti právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove, 
a využívaní pamätihodností hmotného charakteru a poskytuje im odbornú a metodickú 
pomoc, 

c) Mesto spolupracuje s orgánmi štátnej správy, zúčastnenými na plnení úloh na úseku 
ochrany pamiatkového fondu, ako aj s vedeckými a odbornými inštitúciami. 

 
Čl. 4 

Práva a povinnosti vlastníka pamätihodnosti 
 

(1) Vlastník pamätihodnosti má právo: 
 

a) požiadať mesto o poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo veci ochrany 
pamätihodnosti, 

b) na prezentáciu pamätihodnosti v rámci evidencie pamätihodností mesta, 
c) požiadať mesto o finančnú podporu pri obnove, rekonštrukcii alebo reštaurovaní 

pamätihodnosti, 
d) odmietnuť zápis veci, ktorej je vlastníkov, v evidencii pamätihodností. 

 
(2)  Vlastník pamätihodnosti je povinný: 
 

a) ochraňovať pamätihodnosť v súlade s jej pamiatkovou hodnotou, 
b) vykonávať sa svoje náklady základnú ochranu pamätihodnosti, 
c) zachovávať dobrý technický, prevádzkový a estetický stav pamätihodnosti, 
d) oznámiť každú uskutočnenú zmenu vlastníctva pamätihodnosti za účelom aktualizácie 

evidencie, 
e) oznámiť mestu každé poškodenie, ohrozenie, odcudzenie alebo zničenie 

pamätihodnosti, 
f) umožniť povereným zamestnancom mesta vstup do priestorov nehnuteľnej 

pamätihodnosti. 
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Čl. 5 
Evidencia pamätihodností mesta 

 
(1) Predmetom evidencie sú hnuteľné a nehnuteľné veci, kombinované diela prírody 

a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu 
k histórii a osobnostiam mesta. 

 
(2) Predmetom evidencie nie sú pamätihodností mesta zapísané v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu Slovenskej republiky. 
 
(3) Evidenciu vedie oddelenie kultúry Mestského úradu v Trstenej. 
 
(4) Evidenciu vedie mesto v klasickej forme alebo elektronickej podobe. 

 
(5) Evidencia pozostáva zo zoznamu a zo zbierky príloh (fotografie, kresby, historické 

mapy,...). 
 
(6)    Prílohami tohto VZN sú tabuľky na evidenciu pamätihodností mesta Trstená: 
 

a) Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta Trstená – pamätné tabule 
(Príloha č. 1) 

b) Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta Trstená (Príloha č. 2) 
c) Zoznam hmotných hnuteľných pamätihodností mesta Trstená (Príloha č. 3) 

 
(7)  Mesto informuje vlastníka navrhnutej pamätihodnosti o vyhlásení, resp. zamietnutí      

vyhlásenia za pamätihodnosť. 
 

Čl. 6  
Schválenie a zápis návrhov do evidencie 

 
(1) Návrhy do evidencie pamätihodností mesta do evidencie môže predložiť akákoľvek 

fyzická alebo právnická osoba. 
 
(2) Mesto prostredníctvom oddelenia kultúry Mestského úradu v Trstenej: 

 
a) predloží všetky návrhy na pamätihodností mesta prerokovanie a schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu v Trstenej, 
b) eviduje všetky návrhy na pamätihodností mesta, vrátane neprijatých návrhov, 
c) po schválení návrhov na pamätihodností mesta Mestským zastupiteľstvom 

v Trstenej zapíše navrhovanú pamätihodnosť mesta do evidencie, 
d) dopĺňa evidenciu vždy raz ročne na základe výzvy adresovanej občanom mesta, 

inštitúciám a cirkvám v rámci mesta.  
 

Čl. 7 
Zmena alebo zrušenie zápisu do evidencie 

 
(1) Ak nastanú nové skutočnosti, môže Mestské zastupiteľstvo v Trstenej na podnet 

primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, prednostu mestského úradu, 
orgánov štátnej správy, odborných inštitúcií, občanov mesta  a ostatných fyzických 
a právnických osôb zápis v evidencii zmeniť, alebo po zániku hodnôt pamätihodností aj 
zrušiť. 
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(2) Oznámenie o zmene, resp. zrušení zápisu pamätihodností mesta v evidencii zašle 

príslušné oddelenie aj orgánom, ktorým zaslal oznámenie o zápise. 
 

(3) Mesto informuje vlastníka o vyradení pamätihodnosti z evidencie. 
 

       
Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie 
vyvesením na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta Trstená dňa 06. júna 
2016. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Trstenej uznesením č. 203/VI/2016 dňa 28. júna 2016. 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta a 
na internetovej stránke mesta Trstená dňa 06. júla 2016. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  01. augusta 2016. 
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 6/2006 o evidencii pamätihodností mesta Trstená. 
 

 
 

 
Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                                                                   primátor 
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Príloha č. 1 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Trstená č. 5/2016 o pamätihodnostiach mesta Trstená 
 

ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMӒTIHODNOSTÍ MESTA TRSTENÁ – PAMӒTNÉ TABULE 
 

Poradové číslo Pamätihodnosť Katastrálne 
územie, adresné 

údaje 

Parcelné číslo Význam, stručná 
charakteristika 
pamätihodnosti 

Rozhodnutie 
mesta o zápise 

1. Pamätná tabuľa R. 
Budjača 

Budova MsÚ, 
Bernolákova 96/8, 
Trstená 028 01 

253 Historická pamiatka, 
Druhá svetová vojna 

VZN č. 6/2006 

2. Pamätná tabuľa J. 
Kráľa 

Budova železničnej 
stanice, ul. 
Železničiarov č. 251, 
Trstená 028 01 

 Historická pamiatka, 
Druhá svetová vojna 

VZN č. 6/2006 

3. Pamätná tabuľa 
ilegálneho ONV 

Budova Hotela Roháč, 
Námestie M. R. 
Štefánika č. 241, 
Trstená 028 01  

 Historická pamiatka, 
Druhá svetová vojna 

VZN č. 6/2006 

4. Pamätná tabuľa 
K. Pafčuga, R. 
Zembjak 

Chodba budovy MsÚ, 
Bernolákova 96/8, 
Trstená 028 01 

253 Historická pamiatka, 
Druhá svetová vojna 

VZN č. 6/2006 

5. Pamätná tabuľa 
Rudolf Dilong 

Františkánsky kláštor, 
Námestie M. R. 
Štefánika č. 437/28, 
Trstená 028 01 

 Historická pamiatka, 
rodák, básnik, 
františkán 

VZN č. 6/2006 

6. Pamätná tabuľa 
Štefan Furdek 

Rodný dom, 
Bernolákova 20/14, 
Trstená 028 01 

 Historická pamiatka, 
zásluhy o vznik ČSR 
v USA 

VZN č. 6/2006 

7. Pamätná tabuľa 
Martin Hugolín 
Gavlovič 

Budova ZŠ s MŠ R. 
Dilonga, Námestie M. 
R. Štefánika č. 438/17,  
Trstená 028 01 

 Historická pamiatka, 
slovenský barokový 
básnik  

VZN č. 6/2006 
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8. Pamätná tabuľa Ján 
Doranský 

Rodný dom, Námestie 
M. R. Štefánika č. 
513, Trstená 028 01 

 Historická pamiatka, 
spisovateľ, básnik, 
publicista, rodný dom 

VZN č. 6/2006 

9. Pamätná tabuľa 
Milo Urban 

Budova ZŠ s MŠ R. 
Dilonga, Námestie M. 
R. Štefánika č. 438/27, 
Trstená 028 01 

 Historická pamiatka, 
osobnosť literatúry 
a publicistiky, chodil 
do trstenského 
reálneho gymnázia 
v r. 1915 až 1919 

VZN č. 6/2006 

10. Pamätná tabuľa – 
sídlo reálneho 
gymnázia 

Budova ZŠ s MŠ R. 
Dilonga, Námestie M. 
R. Štefánika č. 438/27,  
Trstená 028 01 

 Historická pamiatka 
na existenciu reálneho 
gymnázia v Trstenej 
na prelome 19. a 20. 
storočia 

VZN č. 6/2006 

11. Pamätná tabuľa 
Martina Hattalu 

Rodný dom, ul. 
Hattalova č. 50, 
Trstená 028 01 

 Historická pamiatka, 
jazykovedec, 
univerzitný profesor, 
kodifikátor 
slovenského jazyka 

VZN č. 6/2006 

12. Pamätná tabuľa 
Nemocnica 
s poliklinikou 
Trstená 

Budova NsP č. 549, 
Trstená 028 01 

 Historická pamiatka,  
Vznik štátnej 
nemocnice v Trstenej 
v 40. rokoch 20. 
storočia 

VZN č. 6/2006 

13. Pamätná tabuľa 
Mons. Viktora 
Trstenského 

ul. Hviezdoslavova č. 
121, Trstená 028 01 

 Historická pamiatka, 
Katolícky kňaz, 
spisovateľ, trpiteľ za 
vieru, zástanca 
ľudských práv 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
 
 
 

14. Pamätná tabuľa 
venovaná obetiam 
holokaustu 

ul. Železničiarov 
300/44;  
Trstená 028 01 

 Historická pamiatka; 
pripomenutie obetí 
holokaustu v roku 
1942 a 1944-1945 
v meste Trstená 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
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Príloha č. 2  
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Trstená č. 5/2016 o pamätihodnostiach mesta Trstená 
 
ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMӒTIHODNOSTÍ MESTA TRSTENÁ  
 

Poradové číslo Pamätihodnosť Katastrálne 
územie, adresné 
údaje 

Parcelné číslo Význam, stručná 
charakteristika 
pamätihodnosti 

Rozhodnutie 
mesta o zápise 

1. Františkánsky kostol 
sv. Juraja a kláštor 

Námestie M. R. 
Štefánika č. 436/28; 
436/29,  
Trstená 028 01 

 
560 

Umelecko-historická 
pamiatka z druhej 
polovice 18. storočia 

VZN č. 6/2006 

2. Pomník a pamätné 
miesto SNP 

Pod Hálečkovou, 
Trstená 028 01  

1373/4 Pamätné miesto, 
plastika 

VZN č. 6/2006 

3. Pomník Červenej 
armády 

Námestie M. R. 
Štefánika,  
Trstená 028 01 

 Pamätné miesto 
oslobodenia mesta 
sovietskou armádou 
počas Druhej svetovej 
vojny 

VZN č. 6/2006 

4. Socha sv. Jána 
Nepomuckého 

Námestie M. R. 
Štefánika,  
Trstená 028 01 

 
14254/34 

Umelecko-historická 
baroková pamiatka 
(1776) 

VZN č. 6/2006 

5. Stĺpy vstupnej brány 
na cintorín Hýbeľ 

Hýbeľ,  
Trstená 028 01 

9452/2; 9452/3 Umelecko-historická 
pamiatka (1822) 

VZN č. 6/2006 

6. Socha Martina 
Hattalu 

Gymnázium Martina 
Hattalu, ul. 
Železničiarov 278, 
Trstená 028 01 

 
 

642/1 

Pamätné miesto 
slovenského 
jazykovedca, 
kodifikátora 
slovenského jazyka 

VZN č. 6/2006 

7. Budova bývalej 
židovskej synagógy 

ul. Železničiarov 300, 
Trstená 028 01 

 
589 

Historická pamiatka, 
postavená v polovici 
19. storočia 

VZN č. 6/2006 
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8. Budova Slovenskej 
sporiteľne 

Námestie M. R. 
Štefánika č. 11/7, 
Trstená 028 01 

 
29 

Bývalá Slovenská 
banka, postavená 
v roku 1902 až 1903 

VZN č. 6/2006 

9. Hotel Roháč  Námestie M. R. 
Štefánika, č. 425, 
Trstená 028 01 

 
556 

Historická pamiatka, 
postavený v polovici 
19. storočia 

VZN č. 6/2006 

10. Budova mestského 
úradu 

ul. Bernolákova 96/8, 
Trstená 028 01 

 
253 

Historická pamiatka, 
znovu vybudovaná 
v rokoch 1908 až 
1910 z prenesenej 
budovy belgickej 
spoločnosti na ťažbu 
hnedého uhlia 
v chotári Liesku. 

VZN č. 6/2006 

11. Židovský cintorín Hranica tvrdošínskeho 
a trstenského chotára 

 Umelecky zhotovené 
náhrobné kamene 
z pieskovca 
s plastikami 

VZN č. 6/2006 

12. Kaplnka Kamenný vŕšok, 
Trstená 028 01 

14343/2 Umelecko-historická 
pamiatka (1824) 

VZN č. 6/2006 

13. Kaplnka ul. Mieru, pred 
domom č. 809, 
Trstená 028 01 

1298/171 Umelecko-historická 
pamiatka 

VZN č. 6/2006 

14. Kaplnka Cesta 1. triedy I/59 na 
hranici zastavaného 
územia mesta smerom 
na hraničný priechod 

12338/2 Umelecko-historická 
pamiatka 

VZN č. 6/2006 

15. Kaplnka Stará osadská cesta;  
Trstená 028 01 

24/10 Umelecko-historická 
pamiatka (1882) 

VZN č. 6/2006 

16. Kaplnka Stará osadská cesta;  
Trstená 028 01 

25/10 Umelecko-historická 
pamiatka (1874) 

VZN č. 6/2006 

17. Socha sv. Antona Stará osadská cesta; 
Trstená 028 01 

 Umelecko-historická 
pamiatka (1906) 

VZN č. 6/2006 

18. Socha Panny Márie Stará osadská cesta;  
Trstená 028 01 

193/23 Umelecko-historická 
pamiatka 

VZN č. 6/2006 
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19. Stĺp sv. Jána 
Nepomuckého 

Cesta na cintorín 
v Ústí nad Priehradou 

 
192/22 

Umelecko-historická 
pamiatka 

VZN č. 6/2006 

20. Stĺp Piety Cesta na cintorín 
v Ústí nad Priehradou 

 
2170/8 

Umelecko-historická 
pamiatka 

VZN č. 6/2006 

21. Stĺp - Spasiteľ Ježiš Kopec Vápenica, 
Trstená 028 01 

 Umelecko-historická 
pamiatka 

VZN č. 6/2006 

22. Kostol v Ústí nad 
Priehradou 

Ústie nad Priehradou, 
Trstená 028 01 

 Umelecko-historická 
pamiatka 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
 

23. Kríž v Ústí nad 
Priehradou 

Ústie nad Priehradou, 
Trstená 028 01 

 Umelecko-historická 
pamiatka 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
 

24. Budova starej školy, 
Trstená 

ul. Železničiarov 
253/1, Trstená 028 01 

 Historická pamiatka 
z prelomu 19. a 20. 
storočia 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
 

25. Budova starého 
gymnázia 

Námestie M. R. 
Štefánika 428/27, 
Trstená 028 01 

 Historická pamiatka 
zo 60. rokov 19. 
storočia 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
 

26. Kováčska dielňa Dukelských hrdinov 
343/7, Trstená 028 01 

 Historicko-technická 
pamiatka z prelomu 
19. a 20. storočia 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
 

27. Hrob a náhrobník 
pátra Akvilína 
Jurszu 

Cintorín v poli (pri 
SAD), Trstená 028 01 

 Historická pamiatka 
z konca 19. storočia 
(železný kríž 
s ornamentálnym 
stvárnením) 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
 

28. Hrob a náhrobník 
Leopolda 
Schifferdeckera 

Cintorín v poli (pri 
SAD), Trstená 028 01 

 Historická-umelecká 
pamiatka z konca 19. 
storočia 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
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Príloha č. 3 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Trstená č. 5/2016 o pamätihodnostiach mesta Trstená 
 
ZOZNAM HMOTNÝCH HNUTEĽNÝCH PAMӒTIHODNOSTÍ MESTA TRSTENÁ  
 

Poradové číslo Pamätihodnosť Katastrálne 
územie, adresné 
údaje 

Parcelné číslo Význam, stručná 
charakteristika 
pamätihodnosti 

Rozhodnutie 
mesta o zápise 

1. Pečať mesta 
Trstená 

ul. Československej 
armády 957, Dom 
kultúry (kancelárie), 
Trstená 028 01 

 Kovové typárium 
(asi z konca 19. 
storočia) 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
 

2. Pamätná kniha 
mesta 

Mestský úrad, ul. 
Bernolákova 96/8, 
Trstená 028 01 

 Historická 
pamiatka,  
Významné 
kronikárske dielo 
zaznamenávajúce 
udalosti v priebehu 
celého 20. storočia 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
 

3. Cechová 
hrnčiarska zástava 

ul. Malý rad 529  
(Vilčekova kúria), 
Trstená 028 01  

 Historicko-
umelecká pamiatka 
z 18. a 19. storočia 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
 

4. Hasičská zástava Hasičská zbrojnica, 
ul. Požiarnikov 434, 
Trstená 028 01 

 Historicko-
umelecká pamiatka 
z roku 1932 

Uznesenie MsZ č. 
123/V/2016 
 

 
 


