Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble
č. 5/2017,
o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Vráble
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku § 6 a
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a podľa § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších zmien a doplnkov, v nadväznosti na Európsky dohovor o krajine, vydaný
dňa 20. októbra 2000 vo Florencii a prijatý Slovenskou republikou dňa 9. augusta 2005 sa
uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:
ČASŤ I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenie
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej VZN) sa vytvára Evidencia
pamätihodností mesta Vráble (ďalej evidencia) a upravujú podmienky výberu a zápisu
do tejto evidencie.
2. Týmto VZN sa ďalej upravuje spôsob ochrany a spolupôsobnosť mesta Vráble
pri ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej kultúrnych pamiatok) a pamätihodností
na území mesta Vráble.
3. Evidencia je podklad pre premietnutie kultúrno-historických hodnôt do územno-plánovacej dokumentácie.
§2
Rozsah platnosti
Toto VZN platí pre územie mesta Vráble pozostávajúce z katastrálnych území: Vráble,
Dyčka, Horný Ohaj.
§3
Vymedzenie pojmov
1. Kultúrna pamiatka je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je
z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku.1
2. Pamiatková hodnota kultúrnej pamiatky je súhrn významných historických,
spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických,
výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom
individuálnej alebo územnej ochrany.2
3. Pamätihodnosť mesta podľa tohto VZN je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ktorá nie je
zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.
4. Ochrana kultúrnej pamiatky je súhrn činností a opatrení vykonávaných
na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky,
na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký

1
2

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, § 2, ods. 3
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, § 2, ods. 2
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5.

6.

7.
8.
9.

spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému
stavu.3
Pamätihodnosťami mesta môžu byť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj
kombinované diela prírody a človeka, osobnosti, historické udalosti, názvy ulíc,
zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta.
Hodnota pamätihodnosti mesta je súhrn významných historických, architektonických,
urbanistických,
krajinných,
kultúrnych,
výtvarných,
umelecko-remeselných,
spoločenských, vedeckých alebo technických hodnôt.
Evidencia je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto VZN
za pamätihodnosti mesta.
Ochrana pamätihodností mesta je súhrn činností a opatrení zameraných na záchranu,
obnovu, využívanie a prezentáciu pamätihodností mesta Vráble.
Konanie o zápise pamätihodnosti mesta do evidencie podľa tohto VZN je proces činností,
ktorý sa začína podaním návrhu na zápis a končí sa zapísaním, resp. nezapísaním
do evidencie.
§4
Členenie pamätihodností

1. Nehnuteľné veci
a) objekty sakrálne (napr. sakrálna architektúra, kostoly, kaplnky, cintoríny, drobné
stavby – prícestné kríže, božie muky, exteriérové sochy svätcov, kalvárie, hroby,
hrobky a pod.),
b) objekty profánne (napr. profánne stavby, meštianska a ľudová architektúra,
administratívne objekty, ľudové stavby, technické stavby, mosty, priemyselné objekty,
exteriérové sochy a súsošia, pamätníky, pomníky a pod.),
c) kombinované diela prírody a človeka (napr. prírodné útvary a areály, parky a záhrady,
vodné plochy, stromy, aleje, náučné chodníky a pod.).
2. Hnuteľné veci (napr. interiérová sakrálna a profánna plastika, pamätné tabule, historické
územné plány a dokumentácia, historické mapy, veduty, historické zbierky fotografií,
pôdorysov a architektonickej dokumentácie, kroniky a pod.).
3. Nehmotné veci (napr. osobnosti, historické udalosti, pamätné dni, názvy ulíc, mestských
častí, zemepisné a katastrálne názvy a pod.).
ČASŤ II
PÔSOBNOSŤ MESTA
§5
Mesto Vráble a jeho pôsobnosť
1. Mesto Vráble v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok:4
a) dbá, aby vlastníci kultúrnych pamiatok konali v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu,
b) podporuje iniciatívy občanov a občianskych združení pri ochrane pamiatkového fondu
c) na základe výpisov z ústredného zoznamu vedie evidenciu pamiatkového fondu
na území obce.
2. Mesto Vráble v oblasti ochrany pamätihodností:
3
4

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, § 27
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, § 14, ods. 2
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utvára a vedie evidenciu,
rozhoduje o zápise veci (diela) do evidencie alebo o jej výmaze z evidencie,
zabezpečuje označenie pamätihodností mesta,
prezentuje pamätihodnosti zapísané v evidencii ako súčasť svojho kultúrneho
dedičstva prostredníctvom informačno-propagačných materiálov mesta, internetovej
stránky mesta, tlače a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach,
e) podporuje iniciatívy občanov, občianskych združení a mimovládnych organizácií
pri ochrane pamätihodností mesta,
f) spolupôsobí a spolupracuje s organizáciami (najmä mimovládnymi organizáciami)
zriadenými za týmto účelom pri záchrane, obnove, využívaní a prezentácii
pamätihodností mesta,
g) sleduje stav a využitie pamätihodností mesta,
h) v prípade potreby alebo požiadania usmerňuje činnosti vlastníkov, resp. inak
dotknutých právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove, využívaní a
prezentácii pamätihodností mesta a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc
a usmernenie,
i) na vyžiadanie správnych alebo iných dotknutých orgánov poskytuje vyjadrenia.
3. Činnosťami smerujúcimi k výkonu pôsobnosti mesta podľa ods. 1 a 2 je poverený
Mestský úrad vo Vrábľoch, referát pamiatkovej starostlivosti.
a)
b)
c)
d)

§6
Osobitné ustanovenia o pôsobnosti mesta
1. Pri stavebno-technických zmenách, udržiavacích prácach, terénnych úpravách, žiadostiach
o povolenie na odstránenie, umiestnení reklamných, informačných zariadení, oznamu
alebo akéhokoľvek technického zariadenia je potrebné, aby neboli ohrozené pamiatkové
hodnoty nehnuteľnej pamätihodnosti a spôsobené nepriaznivé zmeny jej stavu. V prípade
zmeny alebo nutnosti spresnenia rozsahu ochrany pamiatkových hodnôt nehnuteľnej
pamätihodnosti ako aj pri zámere umiestnenia reklamných, informačných zariadení,
oznamu alebo akéhokoľvek technického zariadenia príslušný stavebný úrad v rámci
svojich kompetencií môže požiadať o stanovisko mesto Vráble cestou MsÚ vo Vrábľoch,
referát pamiatkovej starostlivosti, ktorý je poverený v pôsobnosti mesta dohľadom a
ochranou pamätihodností mesta Vráble.
2. Pri výkone štátneho stavebného dohľadu na nehnuteľných pamätihodnostiach stavebný
úrad môže prizvať zamestnanca mesta (MsÚ vo Vrábľoch, referát pamiatkovej
starostlivosti) povereného dohľadom a ochranou pamätihodností mesta.
ČASŤ III
EVIDENCIA
§7
Evidencia kultúrnych pamiatok a pamätihodností
1. Evidenciu kultúrnych pamiatok vedie mesto Vráble prostredníctvom Mestského úradu
vo Vrábľoch, referátu pamiatkovej starostlivosti na základe výpisov z Ústredného
zoznamu pamiatkového fondu.5
5

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, § 14, ods. 2,
písm. e)
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2. Evidenciu pamätihodností mesta vedie mesto Vráble prostredníctvom Mestského úradu vo
Vrábľoch, referátu pamiatkovej starostlivosti.
3. Evidencia sa vedie ako príloha tohto VZN v písomnej forme. Príloha tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto VZN.
4. Súčasťou evidencie môžu byť:
a) registre súvisiace s pamätihodnosťou,
b) súvisiace dokumentačné prílohy (fotografie, historické fotografie, mapy, historické
mapy, kresby a iná grafická dokumentácia, fotokópie dokumentov, textový popis
objektu, predmetu, udalosti, osobnosti a pod.)
c) iné doklady, na základe ktorých boli veci zapísané do evidencie (návrh
na zápis, stanoviská odborných orgánov, inštitúcií, odporúčania príslušných komisií
MsZ a uznesenia mestského zastupiteľstva).
5. Mesto Vráble prostredníctvom MsÚ Vráble predloží evidenciu a jej aktualizácie
na dokumentačné účely Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre, ak ide o nehnuteľné
veci, predloží evidenciu aj stavebnému úradu.
§8
Predkladanie návrhov na zápis
1. Mesto Vráble (MsÚ vo Vrábľoch – referát pamiatkovej starostlivosti) spracuje návrh
na zápis veci do evidencie z vlastného podnetu v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti
mesta alebo na návrh (podnet) inej právnickej alebo fyzickej osoby.
2. Návrhy a podnety na zápis hnuteľných alebo nehnuteľných vecí za pamätihodnosť mesta
do evidencie môžu podávať právnické alebo fyzické osoby.
§9
Posúdenie a prerokovanie návrhov na zápis
Mesto Vráble (MsÚ vo Vrábľoch – referát pamiatkovej starostlivosti):
1. Návrh prerokuje a posúdi, v prípade potreby si môže vyžiadať odporúčacie stanovisko
odborných inštitúcií (Krajský pamiatkový úrad v Nitre, príslušné ústavy Slovenskej
akadémie vied, vedecké pracoviská vysokých škôl, archívov a pod.).
2. V odôvodnenom prípade môže vyzvať vlastníka veci navrhnutej na zápis do evidencie
na spoluprácu a súčinnosť pri získavaní údajov o veci, prípadne s jeho súhlasom vykonať
ohliadku veci.
3. Predloží spracovaný návrh spolu s odborným stanoviskom príslušnej odbornej/vedeckej
inštitúcie na prerokovanie a posúdenie komisii kultúry MsZ vo Vrábľoch.
4. Zabezpečí, aby bol návrh so stanoviskom komisie MsZ vo Vrábľoch následne
prerokovaný na zasadnutí MsZ vo Vrábľoch formou zmeny prílohy č. 2 tohto VZN.
5. O zaradení alebo nezaradení veci do evidencie rozhoduje Mestské zastupiteľstvo
vo Vrábľoch.
§ 10
Zápis
Mesto Vráble (MsÚ vo Vrábľoch – referát pamiatkovej starostlivosti):
1. Zabezpečí zápis do evidencie na základe uznesenia MZ vo Vrábľoch.
2. Zašle do 30 dní od schválenia uznesenia MZ oznámenie o zápise do evidencie vlastníkovi
pamätihodnosti, ak je známy, Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a v prípade zápisu
nehnuteľnej pamätihodnosti aj stavebnému úradu.
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§ 11
Zmena alebo zrušenie zápisu
1. Ak nastanú nové skutočnosti, najmä ak zaniknú pamiatkové hodnoty, na základe ktorých
bola pamätihodnosť zapísaná do evidencie, môže mesto z vlastného podnetu alebo aj
na návrh inej osoby zápis do evidencie zmeniť alebo zrušiť.
2. Zmenu, resp. zrušenie zápisu pamätihodnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Pri zmene
alebo zrušení zápisu v evidencii sa použijú primerane ustanovenia o predkladaní a
posúdení návrhov zápisu do evidencie podľa tohto VZN.
3. Oznámenie o zmene, resp. zrušení zápisu v evidencii podľa ods. 1 sa zašle tým, ktorým sa
zaslalo oznámenie o zápise.
4. V prípade, že pamätihodnosť mesta Vráble je následne zapísaná do Ústredného zoznamu
pamiatkového fondu SR ako kultúrna pamiatka, mesto Vráble (MsÚ vo Vrábľoch –
referát pamiatkovej starostlivosti) zabezpečí jeho vyňatie z evidencie pamätihodností a
doplnenie do evidencie kultúrnych pamiatok, ktorú vedie v rámci svojej činnosti
stanovenej v organizačnom poriadku.
ČASŤ IV
OCHRANA KULTÚRNYCH PAMIATOK A PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA
§ 12
Všeobecné ustanovenia
1. Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu
kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu
kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta.
2. Činnosťou zameranou na zachovanie a ochranu hodnoty kultúrnej pamiatky alebo
pamätihodnosti mesta je najmä súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie
ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky alebo
pamätihodnosti mesta, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej
pamiatky alebo pamätihodnosti mesta a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý
zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu.
§ 13
Práva a povinnosti vlastníkov
1. Práva a povinnosti vlastníka kultúrnej pamiatky ustanovuje § 28 zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Vlastník pamätihodnosti má právo:
a) požiadať mesto Vráble o bezplatné poskytnutie odbornej/metodickej pomoci
vo veciach ochrany pamätihodnosti mesta,
b) požiadať mesto o finančný príspevok na zachovanie hodnoty a ochranu
pamätihodnosti mesta.
3. Vlastník pamätihodnosti je povinný:
a) realizovať ochranu pamätihodnosti v súlade s právnymi predpismi platnými v SR,6
6

Ústavný zákon SNR č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky najmä preambula, čl. 20 ods. 1,3 a 4, čl. 44
ods. 2 a 3, čl. 46 ods. 2 a 3, čl. 5, 67, 123,127,152 ods. 4, Uznesenie NR SR pod č. 91/2001 Z. z. Deklarácia
Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva, Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty, Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach, Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
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b) umožniť oprávneným osobám po predložení poverenia preskúmať navrhovanú
pamätihodnosť za účelom vyhotovenia odbornej dokumentácie.
§ 14
Pomoc mesta pri ochrane a obnove kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta
1. Mesto Vráble môže v rozpočte mesta vytvoriť zdroje na poskytovanie príspevkov
určených na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta
nachádzajúcich sa na území mesta.7
2. Celkový objem finančných prostriedkov určených na záchranu a obnovu kultúrnych
pamiatok a pamätihodností mesta schvaľuje Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch
v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok, resp. ako rozpočtové opatrenie
v priebehu roka, v rozpočtovej kapitole pamiatková starostlivosť.
3. Príspevky sa poskytujú výlučne v súlade s výškou finančných prostriedkov
chválených na daný účel v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok.
4. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok.
5. O poskytnutie finančného príspevku na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok
a pamätihodností môže požiadať mesto Vráble výlučne vlastník kultúrnej pamiatky
alebo pamätihodnosti na území mesta, a to v prípade, ak nemôže čiastočne alebo úplne
uhradiť náklady na zachovanie hodnoty kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti
mesta.
6. Finančný príspevok na záchranu a obnovu kultúrnej pamiatky a pamätihodnosti
možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý je vlastníkom kultúrnej pamiatky.8
7. Finančný príspevok nie je možné poskytnúť, ak v rámci navrhovanej obnovy boli
zistené nedostatky, ktorých následkom by mohlo dôjsť k ohrozeniu, poškodeniu alebo
zničeniu pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti.
8. Finančný príspevok nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá vyrovnané záväzky
voči mestu.
9. Žiadosti o pridelenie príspevku sa predkladá na referáte pamiatkovej starostlivosti,
ktorý žiadosť a odborné vyjadrenie postúpi na rokovanie komisie kultúry. O pridelení
príspevku rozhodne mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.
10. V prípade schválenia finančného príspevku sa medzi mestom a žiadateľom vždy
zatvára písomná zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta.
11. Mesto v zmluve o poskytnutí príspevku môže vyhradiť povinnosť vrátenia
poskytnutého príspevku pre prípad, ak sa do 5 rokov od poskytnutia príspevku
uskutoční odplatný prevod kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti mesta alebo jej
časti, ktorá bola vykonanými prácami zhodnotená.
ČASŤ V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 15
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
- hlavný kontrolór mesta Vráble,
- poslanci MsZ vo Vrábľoch,
7
8

V zmysle rozpočtu mesta
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, § 14, ods. 3
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- Mesto Vráble – Mestský úrad vo Vrábľoch (poverení zamestnanci),
- Mestská polícia.
§ 16
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa VZN č. 9/2014 o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta
Vráble.
§ 17
Účinnosť
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí
dňa 13. 9. 2017 uznesením č. 270/2017 a VZN nadobúda účinnosť 1. 10. 2017.
Prílohy:
Príloha č. 1: Zoznam kultúrnych pamiatok mesta Vráble
Príloha č. 2: Zoznam pamätihodností mesta Vráble
Návrh zverejnený dňa: 28. 8. 2017
Vyvesené dňa: 14. 9. 2017
Nadobúda účinnosť dňa: 1. 10. 2017
Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vráble
v. r.
Za správnosť a úplnosť: Mgr. Viktor Németh, pracovník OOaS MsÚ Vráble
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Príloha č. 1
Národné kultúrne pamiatky vo Vrábľoch
Poradie
1

Názov pamiatky
Kostol Preblahoslavenej Panny
Márie

Adresa
Vráble, Hlavná ulica, č. 1

2

Božia muka

Vráble, časť Horný Ohaj

3

Pilier s podstavcom a reliéfom

Vráble, časť Horný Ohaj

4

Súsošie

Vráble, časť Horný Ohaj

Stručný popis
Neorománska trojloďová bazilika postavená v
rokoch 1898 - 1901
Klasicistická prícestná kaplnka z prvej polovice
19. storočia, Vendelínko
Štvorboký kamenný pilier s podstavcom a
reliéfom z roku 1854
Súsošie Piety z roku 1854

Príloha č. 2, časť 1. a)
Nehnuteľné veci - objekty sakrálne
Poradie

Názov
pamätihodnosti

Určenie adresy popisom

1

Súsošie kalvárie

Vráble, Hlavná ul. areál kostola

2

Sochy sv. Petra a sv.Pavla

Vráble, Hlavná ul. areál kostola

3

Socha sv. Jána Nepomuckého

Vráble, Hlavná ulica
pred Stoličným domom

Pieskovcová socha z roku 1933

4

Socha sv. Urbana

Vráble, Vinohrady, Dolný Dušnok

Kamenná plastika zo zač. 20. storočia

5

Kaplnka sv. Urbana

Vráble, Vinohrady, Dolné Prédium

Klasicistická stavba z roku 1813

6

Pohrebná kaplnka rod. Nécsey

Vráble, Vinohrady, Dušnok

Postavená v roku 1910

7

Pohrebná kaplnka rod. Godin

8

Pohrebná kaplnka dp. M. Bučeka

9

Centrálny kríž

Kaplnku dal postaviť
JUDr. Karol Godin r. 1905
Pochádza z roku 1937,
v interiéri je súsošie Piety
Kamenný kríž
s kovovým korpusom z roku 1896

10

Prícestný kríž

11

Prícestný kríž

12

Židovský cintorín

Vráble, Cintorínska ul.,
Mestský cintorín
Vráble, Cintorínska ul.,
Mestský cintorín
Vráble, Cintorínska ul.,
Mestský cintorín
Vráble,
koniec Štúrovej ul.
Vráble,
koniec Levickej ul.
Vráble,
Družstevná ulica

Stručný popis
Pieskovcové neskorobarokové súsošie z roku
1768
Pieskovcové sochy v nadživotnej veľkosti
zo začiatku 19. storočia

Z roku 1912
Pieskovcový kríž z roku 1833
Založený koncom 19. storočia

13

Kostol navšívenia P. Márie

14

Prícestná kaplnka

15

Prícestný kríž

16

Prícestný kríž

17

Centrálny kríž

18

Kostol sv. Imricha

19

Zvonica

20

Kaplnka sv. Urbana

21

Kríž

22

Prícestný kríž

23

Božia muka

24

Božia muka

25

Súsošie sv. Trojice

Vráble,
časť Dyčka, areál cintorína
Vráble,
časť Dyčka, Dlhá ul.
Vráble,
časť Dyčka, Lúčna ul.
Vráble,
časť Dyčka, Dlhá ul., č. 48
Vráble,
časť Dyčka, cintorín
Vráble,
časť Horný Ohaj, Obecná ul.
Vráble,
časť Horný Ohaj, Obecná ul.
Vráble,
časť Horný Ohaj, Vinohrady
Vráble,
časť Horný Ohaj, Vinohrady
Vráble,
časť Horný Ohaj, Ohajská ul.
Vráble, časť Horný Ohaj,
križovatka Ohajskej a Športovej ulice
Vráble, časť Horný Ohaj,
areál Mašekovho mlyna
Vráble,
časť Horný Ohaj, Obecná ul.

Postavený ako kaplnka v II. pol. 18. storočia
Postavená asi v roku 1945,
vo vnútri socha Piety
Pieskovcový kríž z II. polovice 19. storočia
Drevený kríž
z plechovým korpusom z roku 1885
Pieskovcový kríž ľudového charakteru
z II. pol. 19. storočia
Pôvodne baroková kaplnka z roku 1749,
prístavba bočnej lode v roku 1958
Postavená v roku 1878
Postavená v roku 1867
Kamenný kríž
pred kaplnkou sv. Urbana z roku 1890
Kamenný kríž z roku 1832
Malá murovaná prícestná kaplnka s nikou
Malá murovaná prícestná kaplnka s nikou,
v nej drevená ľudová plastika Piety
Kamenné súsošie z roku 1937

Príloha č. 2, časť 1. b)
Nehnuteľné veci - objekty profánne
Poradie

Názov
pamätihodnosti

Určenie adresy popisom

Stručný popis

1

Budova farského úradu

Vráble, Hlavná ulica, č. 2

Pôvodne neskorobarokový kaštieľ z konca 18.
storočia, od roku 1860 farský úrad

2

Meštiansky dom

Vráble, Hlavná ulica, č. 4

Z poslednej tretiny 19. storočia

3

Komplex budov starej octárne

Vráble, Hlavná ulica, č. 17

Z roku 1872, postavila ju rodina Pollakovcov

4

Budova Prima Banky

Vráble, Hlavná ulica, č. 557/34

5

Stoličný dom

Vráble, Hlavná ulica, č. 33

6

Nedelákov dom

Vráble, Hlavná ulica, č. 1881

7

Bývalá ľudová banka

Vráble, Hlavná ulica, č. 165

8

Padúchov dom

Vráble, Hlavná ulica, č. 154 a 155/19

Komplex budov z prelomu 19. a 20. st.

9

Meštianska vila

Vráble, Hlavná ulica, č. 156

Budova z 30. rokov 20. storočia

10

Budova materskej školy

Vráble, Hlavná ulica, č. 152/15

Budova zo začiatku 20. storočia,
prvá materská škola v meste

11

Bývalá meštianska škola

Vráble, Levická ulica

Budova s átriom z prvej polovice 19. st.

Z prelomu 19. a 20. storočia, do 40 rokov 20.
storočia slúžila ako peňažný ústav
V prvej tretine 19. storočia ho dal postaviť
Ostrihomský arcibiskup Alexander Rudnay
Budova z konca 19.storočia, neskôr slúžila ako
poštový úrad
Budova z konca 19.storočia, neskôr slúžila ako
škôlka

12

Poliklinika

Vráble, Moravská ulica

Postavená pôvodne ako sídlo Okresného úradu
v roku 1926

13

Meštiansky dom

Vráble, Moravská ulica, č. 286

Pochádza z II. polovice 19. storočia

14

Budova Daňového úradu

Vráble, Moravská ulica, č. 294

Stavba z prvej polovice 20. storočia

15

Kino Tatra

Vráble, Námestie Kpt. Nálepku

16

Bývalý soľný sklad

Vráble, Námestie Kpt. Nálepku

17

Gazdovský dom

Vráble, Štúrova ulica, č. 67

18

Schikov kaštieľ

Vráble, Ulica 1. mája

19

Meštianska vila

Vráble, Levická ulica, č. 1

Stavba z 20. rokov 20. st., slúži ako sídlo JDS

20

Meštianska vila

Vráble, Levická ulica, č. 472/7

Stavba z 20. rokov 20. storočia

21

Meštianska vila

Vráble, Levická ulica, č. 632/52

Stavba z 20. rokov 20. storočia

22

Meštianska vila

Vráble, Levická ulica, č. 598/54

Stavba z 20. rokov 20. storočia

23

Základná škola Viliama Záborského

Vráble, Levická ulica

Budova z 50. rokov 20. st. postavená podľa
projektu M. M. Harminca

24

Úradnícka zástavba

Vráble, Levická ulica,
č. 24, č. 26, č. 28, č. 30 a č. 32

Zástavba rodinných domov z 30. rokov 20. st.

25

Korencsiho mlyn

Vráble, koniec Štúrovej ulice

Mlyn na rieke Žitave z roku 1908

26

Budova sýpky

Vráble, Kostolná ulica

Hospodárska stavba z I. tretiny 20. st. so
zachovalým technickým zariadením

27

Budova parného mlyna

Vráble, Staničná ulica

Industriálna architektúra zo začiatku 20. st.

Postavená v roku 1936 ako Kultúrny dom T. G.
Masaryka
Budova z prvej polovice 19. storočia,
neskôr slúžila ako Okresný súd
Rodinný dom asi z roku 1930,
so zachovalou čelnou fasádou
Stavba zo začiatku 20. storočia,
obsahujúca historizujúce prvky

28

Budova železničnej stanice

Vráble, Staničná ulica

Budova z konca 19. storočia

29

Archeologická lokalita Fidvár

Vráble, koniec Štúrovej ulice,
pravá strana cesty na Žitavce

Sídlisko pravekých kultúr od mladšj doby
kamennej až po slovanské osídlenie

30

Areál rímsko-katolíckeho kostola

Vráble, Hlavná ulica

V areáli základy kostola asi z 12. storočia n. l.

31

Pamätník obetiam vojen

Vráble, Hlavná ulica

32

Pamätník na sídlisku Lúky

Vráble, Sídlisko Lúky

33

Socha Žena s ovečkou

Vráble, Čerešňové námestie

Keramická socha od akademickej sochárky
Zuzany Marciňovej - Hetminskej

34

Súsošie v parku Kpt. Nálepku

Vráble, park na Námestí Kpt. Nálepku

Súsošie z hliníkovej zliatiny z roku 1971
v nadživotnej veľkosti, autor Pavol Chrťan

35

Hrob československých legionárov

Vráble, cintorín vo Vrábľoch

Kamenný náhrobok z 50. rokov 20. st.

36

Hrob maďarských komunardov

Vráble, cintorín vo Vrábľoch

Jednoduchý mramorový náhrobok

37

Váradyho kúria

Vráble, časť Dyčka,
Gaštanová ulica, č. 91

Zemianska kúria z prelomu 19. a 20. st.

38

Zvonica pri požiarnej zbrojnici

Vráble, časť Dyčka, Dlhá ulica

Zvonica z 30. rokov 20. storočia

39

Dom ľudovej architektúry

Vráble, časť Horný Ohaj, č. 97

Ukážka ľudovej architektúry
zo začiatku 20. storočia

Travertínový pilón obohnaný kovovými
reťazami asi z roku 1947
Pieskovcové súsošie z 80. rokov 20 st.,
pamätník obetiam decembrového štrajku

Príloha č. 2, časť 1. c)
Nehnuteľné veci - kombinované diela prírody a človeka
Poradie

Názov
pamätihodnosti

1

Strom platan

2

Stromy agáty a tuje

Určenie adresy popisom

Stručný popis

Vráble, Hlavná ulica, pred budovou
č. 6
Vráble, Hlavná ulica,
areál kostola

dva stromy pochádzajúce z pôvodnej výsadby
Hlavnej ulice zo začiatku 20. st.
pochádzajúce z pôvodnej výsadby parku z 30.tich rokov 20. storočia

Príloha č. 2, časť 2.
Hnuteľné veci
Poradie

Názov
pamätihodnosti

Určenie adresy popisom

1

Pamätná tabuľa Godin

Vráble, Hlavná ulica, na dome č. 3

2

Pamätná tabuľa na starej octárni

Vráble, Hlavná ulica

3

Pamätná tabuľa na kostole

Vráble, budova kostola

4
5

Pamätná tabuľa na ZŠ V. Záborského Vráble, budova ZŠ V. Záborského
Pamätná tabuľa V. Záborského

Vráble, budova ZŠ V. Záborského

Stručný popis
žulová tabuľa s reliéfnym portrétom doc.
Imricha Godina
žulová tabuľa s textom pripomínajúcim
židovskú obec
tabuľa pripomínajúca znovupochovanie
pozostatkov najstarších Vrábľanov
tabuľa z bieleho mramoru odhalená pri
príležitosti oslobodenia mesta
bronzová tabuľa s portrétom Viliama
Zábroského

Príloha č. 2, časť 3.
Nehmotné veci
Poradie

Názov
pamätihodnosti

Identifikácia

Stručný popis

1

Fidvár

názov katastrálneho územia

časť katastrálneho územia, na ktorom sa
nachádza významná archeologická lokalita

2

Doc. Imrich Godin

historická osobnosť, vrábeľský rodák

operný spevák, jeden z prvých Slovákov, ktorý
účinkoval na popredných operných scénach

