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            ÚVOD

Evidencia pamätihodností obce bola založená podľa ustanovenia 
§ 14 ods. 4  zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
(ďalej len „zákon“):

Obec  môže  rozhodnúť  o utvorení  a odbornom  vedení 
evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce 
možno  zaradiť  okrem  hnuteľných  a nehnuteľných  vecí  aj  
kombinované  diela  prírody  a človeka,  historické  udalosti,  názvy 
ulíc,  zemepisné  a katastrálne  názvy,  ktoré  sa  viažu  k histórii  
a osobnostiam  obce.  Zoznam  evidovaných  pamätihodností  obec 
predloží  na  odborné  a dokumentačné  účely  krajskému 
pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj  
stavebnému úradu.

Predmetom evidencie sú pamätihodnosti obci, ktoré nie sú podľa 
zákona  zapísané   zapísané  a   evidované  v   Ústrednom  zozname 
pamiatkového fondu SR ako národné kultúrne pamiatky. 
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            Prílohy:

          1. Registre evidencie pamätihodností obce

1.1.      Register nehnuteľných pamätihodností

1.1.1.   Nehnuteľné veci
                             pomník padlých 
                             hrobka kňaza a národovca Jozefa Závodského
                             socha Panny Márie 
                             socha Božského Srdca
                             pilier s korpusom 
                             pilier so sochou Panny Márie 
                             kaplnka pri poľnej ceste na Stupavu

       kaplnka sv. Floriána so sochou 
                             kópia sochy sv. Pavla Pustovníka
                           kópia sochy sv. Antona Pustovníka
                             podstavec kríža z roku 1930 na Bystrickej ul.

1.1.2.   Kombinované diela prírody a človeka 
     zastavenia krížovej cesty

       Lurdská jaskyňa
       bývalý bridlicový lom 

     kaplnka sv. Barbory
     hrobové miesto Jozef Talčík
     hrobové miesto prof. Jozef Kostka
     hrobové miesto Gustáv Lang
     hrobové miesto Dr. František Pečenka

1.2.      Register hnuteľných pamätihodností

                              muzeálne reštaurovaná socha z piliera na Karpatskej ul.
                              muzeálne reštaurovaná socha z piliera na Kamennej ul.
                              erb obce
                              heraldická listina v ráme
                              Marianka – symboly obce
                              insignia starostu obce
                              zástava obce
                              obecné pamätné knihy

    
               2 . Zbierky príloh 

           Fotografie, historické fotografie, mapy, historické mapy, kresby 
a iná  grafická  dokumentácia,  fotokópie  dokumentov,  textový  popis 
objektu,  predmetu,  doklad,  na  základe ktorého boli  veci  zapísané do 
evidencie pamätihodností  obce (návrh na zápis,  uznesenie obecného 
zastupiteľstva), atď.
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