
Vzor  č. 1

ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE
(vzor pre malé obce)

Obec :  JABLONICA
Okres : Rožňava

č.
pamätihodnosť
katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom )
orien.
súpis.
parcel.
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti
Evid.číslo 
Rozhodnutie obce o zápise



číslo


1
kostol r.k. Panny Márie, klasicistický
Dolná Jablonica, 
Hlavné nám. 1

1
1
Uvádzaný v Súpise pamiatok na Slovensku
-
2
socha sv. Floriána
Horná Jablonica, 
pri hlavnej ceste


333
Socha patróna obce.
27.08.2003
3
pamätná tabuľa A. Sládkoviča
Horná Jablonica
na dome č.21

21
455
Pôsobisko A.Sládkoviča v r.1856-59
27.08.2003
4
radnica z 19.st.
Dolná Jablonica, 
Radničná ul. 1
1
12
21
Miesto stretávania miestnych vzdelancov národovcov koncom 19.stor.
27.08.2003
5
rodný dom Ivana Trčku (ľudový dom)  
Dolná Jablonica
dolný koniec obce

645
721
1821-1896 - učiteľ, zberateľ ...., miestny kronikár, autor 1.dejín obce. 
27.08.2003
6
pamätné miesto stretnutia básnikov moderného hnutia
Horná Jablonica
čistinka v lesíku za horárňou


7781
august 1926, Krasko, Smrek, Kostra ..
27.08.2003
7
pomník padlým obyvateľom v SNP 
Dolná Jablonica
Hlavné nám.
-
-
4
32 obyvateľov obce umučených fašistami v marci 1945
27.08.2003
8
vila továrnika Tonku
Dolná Jablonica
v parku za obcou

865
478
Moderný dom z 1.pol.20.stor.
27.08.2003
9
kríž s Ukrižovaným
Horná Jablonica
pri rázcestí


1212
Miesto modlitieb obyvateľov.
27.08.2003
10
Pamätná izba
Dolná Jablonica, 
Hlavné nám. 5

5
8
Ľudové umenie,  prírodopisná zbierka
27.08.2003

















Vzor 2.


ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE
(vzor pre obce s viacerými katastrálnymi územiami)



Obec : NÁMESTOVO
Katastrálne územie : Nižná Slanica
Časť obce /miestna časť:  -  (uvádzať v prípade, ak je iný názov ako názov obce resp. katastrálneho územia)
Okres : Námestovo


č.
pamätihodnosť
adresné údaje 
- adresa popisom
or.č.
súp.č.
parc.č.
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti
Evid. číslo
Rozhodnutie obce o zápise
1
Národné kultúrne pamiatky 
 počet 28



Viď zoznam od KPÚ Žilina z 22. 2. 2002
-
2
fara baroková
Farská ul.
11
233
86
Uvádzaná v Súpise pamiatok na Slovensku
Navrhujeme za NKP
3
kúria renesančná
horný koniec obce

288
165
Uvádzaná v Súpise pamiatok na Slovensku
-
4
kostol r.k.Panny Márie, klasicistický
Hlavné nám.

1
1
Uvádzaný v Súpise pamiatok na Slovensku
Navrhujeme za NKP
5
socha sv.Floriána
pri hlavnej ceste


333
Socha patróna obce.

6
pamätná tabuľa A.Sládkoviča
na dome č.21

21
455
Pôsobisko A.Sládkoviča v r.1856-59

7
radnica z 19.st.
Radničná ul.
1
12
21
Najkrajší dom na námestí ......

8
vila továrnika Tonku
v parku za obcou

865
478
Moderný dom z 1.pol.20.stor.

9
richtárov dom
Hlavná ul. 
3
15
9
Miesto stretávania miestnych vzdelancov národovcov koncom 19.st.

10
kríž s Ukrižovaným
pri rázcestí


1212
Miesto modlitieb obyvateľov.

11
pomník padlým obyvateľom v SNP 
Hlavné nám.
-
-
4
32 obyvateľov obce umučených fašistami v marci 1945

12
škola –pôsobisko Karola Petra
Javorová ul.
6
198
387
1841-1912 – učiteľ, 1.miestny kronikár

13
rodný dom Ivana Trčku (ľudový dom)  
dolný koniec obce

645
721
1821-1896 - botanik, zberateľ ..... 

14
pamätné miesto stretnutia básnikov moderného hnutia
čistinka v lesíku za horárňou


7781
august 1926, Krasko, Smrek, Kostra .....
























Vzor 3.


ZOZNAM  HMOTNÝCH  HNUTEĽNÝCH  PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE



Obec :  ABRAHÁMOVCE
Časť obce : Horná Abrahámovce (môže byť uvedená v stĺpci Miesto uloženia)
Okres : Žilina


č.
pamätihodnosť
miesto uloženia
Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti
Rozhodnutie obce o zápise
1
Socha s. Floriána
Bočný oltár r.k.kostola PM
Sadrová socha, 19. storočie - patrón

2
Erb obce
Obecný úrad – kancelária starostu
Námet Dr. A. Vrteľ, autor ak. Matejka

3
Futbalová trofej - pohár
Obecný úrad - zasadačka
Cena za 1. miesto v okresnej súťaži vo futbale z roku 1935.

4
Kópia listiny trhových práv obce
Pamätná izba obce – dom č.28
1. zmienka o obci

5
Rukopis kroniky obce
Pamätná izba obce – dom č.28
Práca miestneho učiteľa Karola Petra z r. 1894

6
Ľudový kroj
Pamätná izba obce – dom č.28
Ručná práca zo začiatku 20.stor. 

7
Socha Panny Márie
V dome na Vysokej č.45
Sadrová socha z konca 19.stor.

8
Obraz oltárny sv.Jána Krstiteľa
V r.k.kostole Panny Márie
Olejomaľba zo začiatku 20.stor.- miestny neznámy autor. 












































Vzor 4.

ZOZNAM NEHMOTNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE

(udalosti, názvy a  pamätné dni , ktoré nemožno priradiť ku konkrétnemu miestu)


(ak sa dá udalosť - napr. návšteva významnej osobnosti alebo stretnutie významných dejateľov, priradiť ku konkrétnemu miestu – horáreň, hostinec, obecný úrad, konkrétna lúka a pod., odporúčame ju viesť ako pamätné miesto v zozname nehnuteľných pamätihodností. 
Bolo by vhodné, aby takéto miesto bolo označené pamätnou tabuľou.)



Obec :  PAVLOVCE
Okres : Svidník
č.
pamätihodnosť
časový údaj
(kedy, od ktorého roku a pod.)
príležitosť
miesto
význam, stručná charakteristika pamätihodnosti (zdroj informácie, potvrdenie .....)
1
návšteva Jozefa II.
máj 1775
cesta do Poľska
kostol, hostinec, baňa Mária
Dejiny Slovenska, SAV, Bratislava,1968
2
stretnutie štúrovcov (J.Kráľ, S.Chalupka, J.Botto)
leto 1846
zbieranie ľudových piesní
Hostinec a domy na hornom konci obce
miestna kronika
3
pamätný deň založenia obce
1.10.1279 symbolický dátum
založenie obce

Symbolický deň podľa údaju v listine kláštora o založení obce kolonistami ...
4
názov  „Hrunok“
19.storočie

návršie SZ časť obce
ústne podanie občanov
5
rodák
1921 - 1998
Ján Gaválsky
dom č. 256
Minister vlády 



























