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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5 / 2012 
o pamätihodnostiach mesta Senec 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Senec, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a písm. o) a § 6 ods. 1 prvá a 
druhá veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 
§ 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov, ďalej len „zákon“, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o 
pamätihodnostiach mesta Senec. 
 
 
PRVÁ ČASŤ  
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA  
 
čl. 1  
Úvodné ustanovenie  
Mesto Senec si uvedomuje dôležitosť ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona nielen 
v súvislosti pamiatok vyhlásených za kultúrne pamiatky ale aj vo vzťahu k inému 
nehnuteľnému a hnuteľnému dedičstvu vykazujúcemu kultúrno-historické a iné pamiatkové 
hodnoty lokálneho významu. Zároveň si uvedomuje aj dôležitosť ochrany archeologického 
dedičstva zachovaného pod zemou ako jedinečného a nenahraditeľného zdroja informácií. Je 
potrebné aby ochrana archeologického dedičstva zachovaného pod zemou najmä na 
historickom území mesta bola v primeranom rozsahu predmetom všeobecného záujmu. 
Týka sa to nielen nezastavaných, ale aj zastavaných plôch, kde sú archeologické nálezy nie 
raz zakonzervované v prekvapivo veľkom rozsahu.  
 
čl. 2  
Pôsobnosť Mesta Senec pri vedení evidencie pamätihodností mesta  
Mesto Senec (ďalej len "mesto") v súlade s § 14 ods. 4 zákona týmto utvára a vedie 
evidenciu pamätihodností mesta.  
 
čl. 3  
Rozsah evidencie pamätihodností mesta  
(1) Do evidencie pamätihodností mesta sú zaradené hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré majú 
historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, 
výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu. Predmetom evidencie sú pamätihodnosti, 
ktoré môžu byť v budúcnosti navrhnuté na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku, ako aj 
pamiatky, pri ktorých sa neuvažuje so spracovaním návrhu za národnú kultúrnu pamiatku. 
(2) Členenie pamätihodností:  

a. Hmotné nehnuteľné pamätihodnosti – budovy meštianskych domov, víl, 
hospodárskych, priemyselných, administratívnych objektov alebo ich častí, cintoríny, 
hroby, náhrobné kamene, kostoly, kaplnky, nehnuteľné sakrálne pamiatky (sochy, 
kamenné kríže a pod.) – originály a ich kamenosochárske kópie.  
 
b. Hmotné hnuteľné pamätihodnosti: sakrálne sochy, plastiky, oltáre, cirkevné zástavy 
a iné časti pôvodných zariadení kostolov, pamätné tabule, výtvarné diela, originálne 
historické pramene základného významu a ich faksimile kópie (dokumenty, listiny, 
vizitácie, kroniky a pod.) a iné predmety kultúrno-historického významu.   
 



c. Nehmotné pamätihodnosti: historické názvy ulíc, katastrálnych častí chotárneho 
územia mesta.  
 
d. Zaniknuté pamätihodnosti: budovy meštianskych domov, víl, hospodárskych, 
priemyselných, administratívnych objektov, zaniknutých inštitúcií mimoriadneho 
významu. 
 
e. Prírodné areály, vodné plochy, parky.  
 

(3) Predmetom evidencie nie sú hnuteľné a nehnuteľné pamiatky zapísané v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu, ktorými sú: Turecký dom, Synagóga, jazdecká škola – Veľký 
Štift, renesančný pranier a renesančná krstiteľnica v kostole sv. Mikuláša.1 Predmet 
evidencie netvoria ani a predmety, ktoré sú evidované vo fondoch múzeí či galérií.  
 
DRUHÁ ČASŤ  
POSTUP PRI ZÁPISE DO EVIDENCIE PAMÄTIHODNOSTÍ  
 
čl. 4  
 
Predkladanie návrhov  
(1) Návrhy doplnkov a zmien evidencie pamätihodností v rámci samosprávnych funkcií, ako 
aj na základe splnomocnenia zákona, pripravuje z vlastného podnetu v rámci svojich 
kompetencií Mestské múzeum v Senci prostredníctvom svojej Muzeálnej rady2 (ďalej len 
spracovateľ).  
(2) Návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodností môže iniciovať  
ktorákoľvek fyzická či právnická osoba písomnou formou a odôvodnením, prostredníctvom 
podateľne Mestského úradu v Senci.  
(3) Spracovateľ návrh posúdi, predloží na odborné a dokumentačné účely a vyjadrenie 
Krajskému pamiatkovému úradu v Bratislave. Ak ide o nehnuteľné veci, predloží návrh na 
vyjadrenie aj odboru životného prostredia oddeleniu územného plánovania a regionálneho 
rozvoja Mestského úradu v Senci a v prípade prírodnín aj Obvodnému úradu životného 
prostredia. 
(4) Pri posudzovaní návrhov spracovateľ berie do úvahy najmä tieto hodnoty: hodnotu 
historického dokladu, architektonicko – urbanistickú, hodnotu výtvarného diela, 
jedinečnosť, hodnotu symbolu z hľadiska mesta, hodnotu technicko-historickú, hodnotu 
veku, typičnosť pre lokalitu, hodnotu umelecko – remeselnú, hodnotu ekologickú, krajinnú 
a iné prírodné hodnoty     
 
čl. 5  
Prerokovanie a schválenie  
(1) Spracovateľ predloží po kladnom posúdení návrhu doplnkov a zmien evidencie 
pamätihodností na ďalšie prerokovanie a posúdenie Komisii kultúry a rozvoja vzdelávania, 
Komisii výstavby a územného plánovania ako aj Komisii životného prostredia Mestského 
zastupiteľstva mesta Senec.  

                                                           
1 Pre národné kultúrne pamiatky platí osobitný režim upravený zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

2 Muzeálna rada je v zmysle čl. 4. štatútu Mestského múzea v Senci zo dňa 22.10.2009 odborným orgánom 
múzea, ktorý rozhoduje v oblasti odborných koncepčných cieľov múzea a v  iných odborných otázkach.  



(2) Spracovateľ zabezpečí, aby návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností bol 
následne prerokovaný v mestskom zastupiteľstve ako dodatok k prílohám.  
 
čl. 6  
Zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností  
(1) Ak nastanú nové skutočnosti, môže mestské zastupiteľstvo zrušiť zápis pamätihodnosti v 
evidencii pamätihodností mesta.  
(2) Návrh na zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností vypracúva spracovateľ na základe 
vlastného podnetu ako aj na základe písomného podnetu a zdôvodnenia právnických či 
fyzických osôb.  
(3) Spracovateľ návrh posúdi, predloží na odborné a dokumentačné účely a vyjadrenie 
krajskému pamiatkovému úradu. Ak ide o nehnuteľné veci, predloží návrh na vyjadrenie aj 
oddeleniu územného plánovania a regionálneho rozvoja Mestského úradu v Senci 
a v prípade prírodnín aj Obvodnému úradu životného prostredia. 
 
 
TRETIA ČASŤ  
ZÁSADY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PAMÄTIHODNOSTÍ  
 
čl. 7  
Požiadavky kladené na mesto  
(1) Mesto utvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné využívanie 
pamätihodností. V prípade pamätihodností nachádzajúcich sa v jeho správe či vlastníctve za 
týmto účelom každoročne vyčleňuje finančné prostriedky vo svojom rozpočte. Iným 
vlastníkom mestských pamätihodností dáva možnosť uchádzať sa o účelové finančné 
prostriedky prostredníctvom svojho dotačného programu, v súlade s platným VZN mesta 
Senec , ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec. 
(2) 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 v znení neskorších predpisov.  
(3) Mesto usmerňuje činnosti právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a 
využívaní pamätihodností hmotného charakteru a sprostredkuje im odbornú a metodickú 
pomoc.  
(4) Pamätihodnosti zapísané v evidencii prezentuje mesto ako súčasť svojho kultúrno-
historického dedičstva prostredníctvom informačno-propagačných materiálov mesta, 
internetovej stránky mesta, tlače a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.  
(5) Mesto spolupracuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na plnení úloh na úseku 
ochrany pamiatkového fondu a prírody, ako aj s vedeckými a odbornými inštitúciami, 
nadáciami a občianskymi združeniami.  
(6) Zápis do evidencie nehnuteľných pamätihodností, alebo zrušenie zápisu v evidencii 
nehnuteľných pamätihodností mesto oznámi vlastníkovi pamätihodnosti, krajskému 
pamiatkovému úradu, stavebnému úradu a v prípade prírodnín aj Obvodnému úradu 
životného prostredia. 
(7) V prípade hrozby zániku pamiatkových hodnôt nehnuteľnej pamätihodnosti a následného 
zrušenia jej zápisu v evidencii, mesto zabezpečí vyhotovenie jej komplexnej technickej 
dokumentácie.  
  
čl. 8  
Práva a povinnosti vlastníka pamätihodnosti  
(1) Vlastník pamätihodnosti je povinný ochraňovať a užívať pamätihodnosť v súlade s jej 



pamiatkovou hodnotou, zachovávať dobrý technický prevádzkový a estetický stav, ako aj 
vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov a územia / v zmysle 
zákona č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov/.  
(2) Vlastník pamätihodnosti má právo požiadať mesto o poskytnutie odbornej a metodickej 
pomoci vo veciach ochrany pamätihodnosti a v rámci dotačného programu mesta aj 
o účelovú finančnú pomoc.  
(3) Vlastník pamätihodnosti má právo na prezentáciu nehnuteľnosti v rámci evidencie 
pamätihodností. 
(4) Ak majú nevyhnutne nastať skutočnosti zániku pamiatkových hodnôt nehnuteľnej 
pamätihodnosti  a následného zrušenia jej zápisu v evidencii, vlastník pamätihodnosti 
umožní mestu vyhotoviť jej komplexnú dokumentáciu.   
 
čl. 9  
Všeobecné podmienky  
(1) Pri stavebno-technických zmenách je potrebné, aby neboli ohrozené pamiatkové hodnoty 
pamätihodnosti a spôsobené nepriaznivé zmeny jej stavu. V prípade zmeny, alebo nutnosti 
upresnenia rozsahu ochrany pamiatkových hodnôt pamätihodnosti, mesto požiada o odborné 
stanovisko krajský pamiatkový úrad.  
(2) Na pamätihodnosť je možné umiestniť reklamné, informačné zariadenie, oznam, alebo 
akékoľvek technické zariadenie len na základe kladného stanoviska spracovateľa 
a povolenia odboru životného prostredia Mestského úradu v Senci.  
(3) Evidencia pamätihodností je podklad pre priemet kultúrno-historických hodnôt do 
územno-plánovacej dokumentácie.  
 
ŠTVRTÁ ČASŤ  
EVIDENCIA PAMÄTIHODNOSTÍ  
 
čl. 10  
Zoznam evidovaných pamätihodností  
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je informatívny zoznam pamiatkovo chránených 
objektov zapísaných v Evidencii národných kultúrnych pamiatok SR (príloha č. 1) a zoznam 
evidovaných pamätihodností na území mesta Senec zostavený podľa jednotlivých kategórií 
(príloha č. 2). 
 
čl. 11 
Súčasťou zoznamu evidovaných pamätihodností na území mesta Senec môže byť aj verejne 
prístupná podrobná dokumentácia jednotlivých pamätihodností spravovaná a archivovaná 
spracovateľom. 
 
PIATA ČASŤ  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
čl. 12  
Účinnosť  
Toto nariadenie prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa 13.12.2012 
uznesením č. 130/2012 a  účinnosť nadobúda 1.1.2013 

 



Príloha č. 1  

INFORMATÍVNY ZOZNAM PAMIATKOVO CHRÁNENÝCH OBJEKTOV ZAPÍSANÝCH V EVIDENCII NÁRODNÝCH 
KULTÚRNYCH PAMIATOK SR 

Nehnuteľné pamiatky: 

 
Evidenčné číslo Pamiatkový objekt 

Adresné údaje / 
lokalizácia Význam, stručná charakteristika  Dátum vyhlásenia pamiatky 

537 Turecký dom  Senec, Nám. 1. mája Renesančná kúria 17.07.1963 

538 Pranier Senec, Mierové nám.  Renesančný pranier 17.07.1963 

2275 Synagóga Senec, Mierové nám. 12 Synagóga miestnej židovskej obce 22.09.1981 

2308 Škola jazdecká 
Senec, Vinohradnícka ul. 
10 Kúria s majerom – tzv. Veľký štift 25.10.1983 

 

Hnuteľné pamiatky: 

 
Evidenčné číslo Pamiatkový objekt 

Adresné údaje / 
lokalizácia Význam, stručná charakteristika Dátum vyhlásenia pamiatky 

 Renesančná krstiteľnica Senec,  kostol Sv. 
Mikuláša Krstiteľnica – dar rodu Bornemisza  

 

 

 

 



Príloha č. 2 a.  

ZOZNAM PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA SENEC – HMOTNÉ NEHNUTEĽNÉ PAMÄTIHODNOSTI 

 

 
Registračné číslo Pamätihodnosť Adresné údaje / lokalizácia Význam, stručná charakteristika 

Rozhodnutie 
o zápise / číslo 

MP – 2a./ 1. 
 

Rímsko – katolícky kostol sv. 

Mikuláša Farské námestie 
Kostol s gotickou svätyňou, prvý krít 
spomínaný v roku 1323. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 2. Kostol Evanjelickej a.v. cirkvi Lichnerova ul. 67. 
Kostol postavený v rokoch 1950 - 1952 
podľa projektov arch. Emila Belluša. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 3. 
Kaplnka Svätej trojice s ohradou, 
bránkou a kamenným krížom Štúrova ul. 25.  

Kaplnka pôvodne zo začiatku 18. 
storočia, renovovaná a rozšírená okolo 
roku 1827. Vstupná bránka z prelomu 
19.-20. stor. z dielne Johanna Merkatza 
z Viedne. Kamenný kríž pravdepodobne 
postavený v tomto období. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 4. 

Budova bývalej sýpky semenársko – 
šľachtiteľského komplexu Maurus – 
Deutsch  

Križovatka ulíc Letná a 
Športová 

Prelom 19.- 20. storočia. Pôvodne 
súčasť komplexu šľachtiteľskej stanice 
(neskôr Presnej mechaniky, resp. 
Drutechny) 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 5. 
Vstupný portál barokového hostinca 
„U zlatého grifa“  

Pôvodne na Mierovom 
námestí č.15. 

18. storočie. V súčasnosti v rozobratom 
stave – čaká na svoje nové umiestnenie 
a rekonštrukciu. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 6. 
Stajne bývalého barokového hostinca 
„U zlatého grifa“. 

Mierové námestie 15. – 
zadná časť pri autobusovej 
stanici od Šafárkovej ulice. 

18. storočie, z časti prestavané so 
zachovanými klenbami, dnes 
sklenárstvo. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 7. 

Budova gymnázia Antona Bernoláka 
a Spojenej strednej školy s vyuč. jaz. 
maďarským A. Molnára Lichnerova ul. 69. – 71. 

Budovy postavené v dvadsiatych až 
štyridsiatych rokoch 20. storočia. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 8. 
Základná škola s vyučovacím jazykom 
maďarským A. Molnára Szencziho Námestie A. Molnára 2. 

Staršia časť budovy postavená 
v tridsiatych rokoch 20. storočia 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 



13.12.2012 

MP – 2a./ 9. Baroková pivnica tzv. Malého štiftu Námestie A. Molnára 2. 

Pod starou budovou základnej školy a. 
Molnára. Pivnica tvorila súčasť 
barokovej stavby v ktorej sa nachádzalo 
v 18. storočí Collegium Oeconomicum 
a neskôr dievčenský sirotinec / škola. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 10. Budova Kresťanského centra  Kollárova 21 

Pôvodne škola seneckej židovskej 
náboženskej obce postavená 
v dvadsiatych rokoch 20. storočia. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 11. 
Židovský cintorín s murovaným 
plotom Trnavská ulica 

Cintorín s hrobmi z konca 19. a z 20. 
storočia. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 12. Plot rímsko-katolíckeho cintorína Bratislavská – Pezinská 

Plot vybudovaný v rokoch 1908 – 1924 
s finančnou podporou Ladislava Poóra 
a jeho manželky. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 13. 
Hrobka Ladislava Poóra a manželky 
Terézie Szabóovej 

Rímsko-katolícky cintorín, 
horná časť 

Neorománska hrobka mecenášov 
a fundátorov viacerých základín 
sakrálnych stavieb v Senci. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 14. Bývalý dom smútku 
Rímsko-katolícky cintorín, 
pri dolnej bráne Dnes kamenárstvo 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 15. Náhrobné pomníky rodiny Kisfaludy 
Rímsko-katolícky cintorín, 
horná časť 

Súbor štyroch pomníkov: seneckého 
učiteľa Štefana Kisfaludyho (†1866), 
manželky Terézie Lassu († 1893), ich 
syna, kanonika Žigmunda († 1926), 
ďalšieho syna a seneckého notára 
Mórica (†1891) a jeho manželky Liny 
Oberhofferovej († 1915) 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 



MP – 2a./ 16. 
Náhrobník rodiny Kómnyanszky - 
Hruska 

Rímsko-katolícky cintorín, 
horná časť 

Klasicistický náhrobník s mramorovou 
sochou Plačky z roku 1889. Projektant: 
Ferdinand Ondrej Sziklay, sochár: F. 
Hecmann. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 17. Náhrobník rodiny Olasovej 
Rímsko-katolícky cintorín, 
horná časť 

So sochou Sedembolestnej aPanny 
Márie. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 18. 
Hrob seneckého farára Alexandra 
Lencsésa 

Rímsko-katolícky cintorín, 
horná časť Farár v rokoch 1856 – 1899. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 19. 
Hrob seneckého farára Alojza 
Károlyho 

Rímsko-katolícky cintorín, 
horná časť Farár v rokoch 1899 – 1942. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 20. Centrálny kríž - neskorobarokový 
Rímsko-katolícky cintorín, 
horná časť 

Postavený s finančným príspevkom 
Alžbety Csizmaziovej v roku 1786 po 
vysviacke vtedajšieho nového cintorína. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 21. Centrálny kríž 
Rímsko-katolícky cintorín, 
pri bývalom dome smútku 19. storočie 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 22. Centrálny kríž 

Rímsko-katolícky cintorín, 
dolná časť – v blízkosti 
brány na križovatke ulíc 
Bratislavská - Pezinská  Najmladší kríž cintorína 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 23. 
Lurdská jaskyňa – komplex 
s pamätnými tabuľami Pod kalváriou 

Posvätená a postavená v roku 1902, 
z finančných príspevkov Terézie 
Szabóovej, vdovy po Ladislavovi 
Poórovi. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 



MP – 2a./ 24. Socha sv. Antona Paduánskeho Pri kostole sv. Mikuláša 

Vápencová socha bratislavského 
sochára A. Riegeleho z roku 1937, 
postavená z finančného príspevku 
Antona Buriana. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 25. Socha adorujúcej Panny Márie Pri dome smútku 
Dielo bratislavského sochára A. 
Riegeleho. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 26. 
Kalvária – komplex s pamätnými 
tabuľami Okolo kostola sv. Mikuláša 

Murovaná stavba pripomínajúca 
fortifikáciu so stĺpovitými 
výklenkami vápencovými reliéfmi 
krížovej cesty od A. Riegeleho. 
Postavená z finančnej základiny 
vzniknutej v roku 1927.    

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 27. 
Ukrižovanie Krista – komplex s 
pamätnými tabuľami Nad Lurdskou jaskyňou 

Kompozícia sôch z dielne sochára M. 
Haraštu z roku 1937.  

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 28. Socha pustovníka - kópia Veľký štift 
Kamenosochárska kópia barokovej 
sochy z 18. storočia. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 29. Socha pustovníka - originál MsKS – dočasné umiestnenie 

Torzo originálu barokovej sochy 
pochádzajúceho zo vstupného portálu 
Veľkého štiftu. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 30. Socha Afrodity s husou – kópia Veľký štift 
Kamenosochárska kópia barokovej 
sochy z 18. storočia. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 31. Socha Afrodity s husou – originál MsKS – dočasné umiestnenie 
Torzo originálu sochy pochádzajúceho 
zo vstupného portálu Veľkého štiftu. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 



13.12.2012 

MP – 2a./ 32. Immaculata – morový stĺp Mierové námestie 

Morový stĺp postavený v roku 1714  
miestnym šľachticom Štefanom 
Bornemiszom. V súčasnosti 
s kamenosochárskou kópiou pôvodnej 
sochy. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 33. Immaculata – originál sochy Nádvorie Mestského úradu 
Originál sochy z morového stĺpu z roku 
1714. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 34. Pamätník ústavy SR Mierové námestie 
Dielo akad. sochára Martina 
Lettricha z roku 1997. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 35. Socha Alberta Molnára Szenciho Mierové námestie 

Socha seneckého rodáka Alberta 
Molnára Szenciho (1574 – 1634), 
významného predstaviteľa  
protestantského vzdelávania. Dielo 
akad. sochára Jánosa Nagya z roku 
1995.  

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 36. 
Pamätník obetiam I. a II. svetovej 
vojny Námestie A. Molnára 

Postavený v roku 1942. Z dielne 
sochára Ruffa. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 37. Trojičný stĺp Robotnícka ul. 

Baroková socha z roku 1729 
postavená z milodarov šľachtica 
Adama Némethyho a manž. Anny 
Roziny. V súčasnosti 
s kamenosochárskou kópiou 
originálu Svätej trojice. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 38. Socha Svätej trojice  
Mestské múzeum – Turecký 
dom 

Originál sochy z roku 1729 pôvodne 
umiestnenej na Trojičnom stĺpe na 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 



Robotníckej ulici. 13.12.2012 

MP – 2a./ 39. Svätý Vendelín 
Križovatka Trnavská - 
Boldocká 

Patrón pastierov. Socha postavená 
v roku 1882 z finančného príspevku 
Ladislava Poóra a manž. Terézie 
Szabóovej 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2a./ 40. Svätý Urban Pivničná ul.  
Patrón vinohradníkov. Socha z 18. 
storočia. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 b.  



ZOZNAM PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA SENEC – HMOTNÉ HNUTEĽNÉ PAMÄTIHODNOSTI 

 

 
Registračné číslo Pamätihodnosť Adresné údaje / lokalizácia Význam, stručná charakteristika 

Rozhodnutie 
o zápise / číslo 

MP – 2b./ 1. 

Vitrážne okno bývalého domu 

smútku  Kostol sv. Mikuláša Po reštaurovaní 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2b./ 2. 

Vitrážne okná svätyne Kostola sv. 

Mikuláša Kostol sv. Mikuláša 

Vitráže s vyobrazením sv. Mikuláša sv. 
Štefana a  Imricha, sv. Alžbety, sv. 
Ladislava a sv. Margity z roku 1942. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2b./ 3. Gotická krstiteľnica Pod kalváriou 

Spodná časť gotickej krstiteľnice 
pravdepodobne z kostola Sv. Mikuláša – 
v súčasnosti v nevhodnej funkcii 
kvetináča v parkovej časti. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2b./ 4. Boží hrob v Kostole sv. Mikuláša Kostol sv. Mikuláša 
Boží hrob zo sklenených korálikov 
z roku 1867. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2b./ 5. Pamätné tabule politických väzňov Bývalý dom smútku 

Dve pamätné tabule bývalým politickým 
väzňom a nespravodlivo odsúdeným 
a prenasledovaným (1948 – 1989). 
Konfederácia politických väzňov 
Slovenska – Okresná organizácia Senec 
v roku 2009. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2b./ 6. 
Pamätná tabuľa na múre rímsko-
katolíckeho cintorína 

Rímsko-katolícky cintorín, 
horná časť 

Na pamiatku staviteľov, rodiny 
Poórovej. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2b./ 7. Pamätná tabuľa na MsÚ Senec Mierové námestie 
Pamätná tabuľa oslobodenia Senca 
v roku 1945.  

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 



13.12.2012 

MP – 2b./ 8. 

 
Pamätná tabuľa Alberta Molnára 
Szenciho 

Spojenej strednej školy 
s vyuč. jaz. maďarským 

Pamätná tabuľa seneckého rodáka 
Alberta Molnára Szenciho (1574 – 
1634), významného predstaviteľa  
protestantského vzdelávania. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2b./ 9. Reliéf Alberta Molnára Szenciho 

Základná škola s vyučovacím 
jazykom maďarským A. 
Molnára Szencziho 

Reliéf seneckého rodáka Alberta 
Molnára Szenciho (1574 – 1634), 
významného predstaviteľa  
protestantského vzdelávania. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2b./ 10. Pamätná tabuľa J. Csermáka 

Základná škola s vyučovacím 
jazykom maďarským A. 
Molnára Szencziho 

Na pamiatku seneckého rodáka, 
olympijského víťaza v hode kladivom 
Józsefa Csermáka (1932 – 2001) 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2b./ 11. Busta Antona Bernoláka 
Gymnázium Antona 
Bernoláka 

Busta slovenského kňaza, jazykovedca 
Antona Bernoláka (1762 – 1813) 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

 

 

Príloha č. 2 c. 

ZOZNAM PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA SENEC – NEHMOTNÉ PAMÄTIHODNOSTI 

Zatiaľ bez záznamu – v budúcnosti tu možno uviesť historické názvy ulíc, katastrálnych častí chotáru mesta a podobne. 

 

 

Príloha č. 2 d. 



ZOZNAM PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA SENEC – ZANIKNUTÉ PAMÄTIHODNOSTI 

 
Registračné číslo Pamätihodnosť 

Adresné údaje / 
lokalizácia 

Význam, stručná charakteristika, 
taxonometrické údaje 

Rozhodnutie 
o zápise / číslo 

MP – 2d./ 1. Budova starej fary 
Pôvodne na Farskom 
námestí 

Baroková budova z 18. storočia zbúraná v roku 
2003. Objekt bol pred zbúraním zdokumentovaný 
Muzeologickou spoločnosťou  na Matúšovej 
zemi – dokumentácia uložená v Mestskom múzeu 
v Senci. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2d./ 2. Collegium Oeconomicum 

Pôvodne na dnešnom 
nám. A. Molnára – 
Šafárikovej ulici 

Škola vyššieho typu zameraná na kamerálne 
vedy, umiestnená v tzv. Malom štifte – kašteli 
Esterházyovcov. Vedená rehoľou Piaristov medzi 
rokmi 1763 – 1776.  

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2d./ 3. Mlyn  
Pôvodne na križovatke 
Trnavská – Boldocká. Mlyn úč. spol. Karol Esterházy a spol.  

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2d./ 4. „Drutechna“ Pôvodne Štúrova ul. 44. 
Administratívna budova pôvodného semenársko 
– šľachtiteľského komplexu Maurus – Deutsch. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 e. / I. 



ZOZNAM PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA SENEC – ZVLÁŠŤ CHRÁNENÉ STROMY  

 

 
Registračné číslo Pamätihodnosť Adresné údaje / lokalizácia 

Význam, stručná charakteristika, 
taxonometrické údaje 

Rozhodnutie 
o zápise / číslo 

MP – 2e./ I. / 1 Lipa strieborná  –  Tilia tomentosa 
Štúrova ul., pri JZ časti 
Slnečných jazier 

Pozostatok aleje lemujúcej cestu na 
železničnú stanicu. Obvod kmeňa  288 
cm,  priemer  92  cm, výška 18 m, vek 
160 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 2 Sofora japonská   -  Sophora japonica 
ulica SNP, pri vchode do 
obytného bloku č. 10 

V minulosti bol strom vedený ako 
orientačný bod na vojenských mapách. 
Obvod kmeňa 230 cm, priemer 73 cm, 
výška 16 m, vek 110 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 3 Sofora japonská  -  Sophora japonica 
Turecká ul, pri odbočke na 
Hollého 

Obvod kmeňa 245 cm. Priemer 80 cm 
       výška 14 m,  nižšia rozložitá 
koruna. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 4 Moruša biela  -  Morus alba 

SV časť Slnečných jazier, 
okraj parkoviska, prvý strom 
pri vstupnej bráne 

Jeden z troch stromov stromoradia 
morúš medzi Recou a Sencom, 
s najväčším obvodom kmeňa 389 cm. 
Priemer 124 cm, výška 10 metrov, vek 
140 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 5 Moruša biela  -  Morus alba 

Pri starých studniach na 
severovýchodnom rohu 
ZŠ A. Molnára na začiatku 
Šafárikovej ulice. 

Prvý strom z východu zo skupiny 5 
morúš.  Obvod kmeňa 300 cm, priemer 
95 cm, výška 5 m, vek 100 – 120 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 6 Moruša biela  -  Morus alba 

Pri starých studniach na 
severovýchodnom rohu 
ZŠ A. Molnára na začiatku 
Šafárikovej ulice. 

Druhý strom z východu zo skupiny 5 
morúš. Obvod kmeňa 244 cm, priemer 
78 cm, výška stromu 11 m, vek 110 
rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 7  Moruša biela  -  Morus alba 

Pri starých studniach na 
severovýchodnom rohu 
ZŠ A. Molnára na začiatku 

Tretí strom z východu zo skupinky 5 
morúš. Obvod kmeňa 182 cm, priemer 
kmeňa 58 cm, 110 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 



Šafárikovej ulice.  13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 8 Moruša biela  -  Morus alba 

Pri starých studniach na 
severovýchodnom rohu 
ZŠ A. Molnára na začiatku 
Šafárikovej ulice. 

Štvrtý strom z východu zo skupiny 5 
morúš. Obvod kmeňa 288 cm meraný 
nižšie prsnej výšky 1,3 m, lebo strom je 
dvoják s nízkym kmeňom, priemer 
kmeňa 92  cm, vek 120 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 9  Moruša biela  -  Morus alba 

Pri starých studniach na 
severovýchodnom rohu 
ZŠ A. Molnára na začiatku 
Šafárikovej ulice. 

Piaty strom z východu zo skupiny 5 
morúš. Obvod kmeňa 252 cm, priemer 
kmeňa 80 cm, výška 8 metrov, vek 120 
rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 10 Moruša biela  -  Morus alba 
Nitrianska cesta, začiatok -  
pri rampách  

Zvyšok stromoradia, prvý od rámp. 
Obvod kmeňa 297 cm,  priemer 95 cm, 
výška koruny 7 metrov, vek 110 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. /  11 Moruša biela  -  Morus alba 
Nitrianska cesta, začiatok - 
pri rampách 

Zvyšok stromoradia, druhý od rámp. 
Obvod kmeňa 272 cm, priemer 88 cm, 
výška 9 metrov, vek 110 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 12 Moruša biela  -  Morus alba 
Nitrianska cesta, začiatok - 
pri rampách 

Zvyšok stromoradia, tretí od rámp. 
Obvod kmeňa 272 cm, priemer 88 cm 
výška 9 metrov, vek 110 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 13 Brest hrabolistý  -  Ulmus carpinifolia 

Juh Slnečných jazier, 
v polovici medzi dvoma 
bránami, zo strany od cesty 
na železničnú stanicu, vo 
svahu. 

Obvod kmeňa 162 cm, priemer 52 cm, 
výška 18 metrov, vek 70 – 80 rokov. 
Strom bez zásahov, vykazuje dobré 
rastové vlastnosti. Bresty tohto druhu 
pred viac ako tridsiatimi rokmi takmer 
úplne vyhynuli. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 14 Tuja východná  -  Thuja orientalis  

Na železničnej stanici, na 
východ od hl. budovy 
stanice, pri prvej koľaji.  

Najstarší strom tohto druhu v meste. 
Obvod kmeňa 172 cm, priemer 55 cm, 
od výšky 1,5 metra je kmeň rozdelený 
do trojáka, výška 8 metrov, vek 90 – 
100 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 



MP – 2e./ I. / 15 Agát biely  -  Robinia pseudoacácia 
Nám. Alberta Molnára – pred 
Eliášových domom. 

Pozostatok starších tvarovaných agátov 
v uliciach mesta. Obvod kmeňa 212 cm, 
priemer 68 cm, výška 8 metrov, vek 110 
rokov, kompaktná rozložitá koruna. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 16 Agát biely  -  Robinia pseudoacácia 
Materská škôlka  Kollárova - 
nádvorie 

Pozostatok stromoradia starej, z južnej 
strany súvisle rodinnými domami 
zastavanej Kollárovej ulice. Obvod 
kmeňa 188 cm, priemer 60 cm, výška 9 
metrov. Vek 80 – 100 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 17 Javor mliečny  -  Acer platanoides Medzi ZUŠ a OD „Plecháč“ 

Prvý strom od OD. Obvod kmeňa 189 
cm, 60 cm, výška 10 metrov, vek 80 – 
100 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 18 Javor mliečny  -  Acer platanoides Medzi ZUŠ a OD „Plecháč“ 

Druhý strom od OD. Obvod kmeňa 198  
cm, priemer 63 cm, výška 9 metrov, vek 
80 – 100 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 19 Lipa veľkolistá  -  Tilia platyphylla Medzi ZUŠ a OD „Plecháč“ 

Tretí strom od OD. Obvod kmeňa 215 
cm, priemer 68 cm, výška 11 metrov, 
vek 80 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 20 
Pagaštan konský  -  Aesculus 
hypocastanum 

Lichnerová ulica, pred 
reštauráciou Lagúna. 

Obvod kmeňa 198 cm, priemer  
       63 cm, výška 15 metrov, vek 80 -  
100 rokov. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ I. / 21 
Pagaštan konský  -  Aesculus 
hypocastanum 

Pri železničnej stanici, areál  
v bývalej Záhradnej 
reštaurácie. 

Pre niekoľko „naj“ si zaslúži 
individuálnu ochranu. obvod kmeňa 335 
cm, priemer      107 cm, výška 24 
metrov, objem hrubiny ( priemer ≥ 8 
cm) odhadom viac, ako 10 m3, vek 130 
– 150 rokov. 
 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

Príloha č. 2 e. / II. 



ZOZNAM PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA SENEC – CHRÁNENÉ PLOCHY TRVALEJ ZELENE A PARKOV  

 
Registračné číslo Pamätihodnosť Adresné údaje / lokalizácia 

Význam, stručná charakteristika, 
taxonometrické údaje 

Rozhodnutie 
o zápise / číslo 

MP – 2e./ II. / 1 
Plochy trvalej zelene v areáli 
Slnečných jazier  

Predstavuje rôznorodosťou a rozlohou 
najväčší celok. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 2 Areál oddychu v amfiteátri   

Uzavretý rekonštruovaný park, azda 
najvydarenejším dielom tohto druhu 
v Senci. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 3 
Park Mierové námestie, okolie 
Tureckého domu, pri MsKS   

Predstavuje štyri susediace plochy 
zelene  navzájom prepojené 
komunikáciami a spevnenými plochami. 
Patrí sem aj revitalizovaná plocha po 
autobusovej stanici 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 4 Park na Námestí 1. mája  

Trávnatá plocha pozdĺž hlavnej cesty, 
ktorá sa smerom na východ zužuje. Je 
navrhnutá na rekonštrukciu 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 5 Park pred poliklinikou  

Príjazdová plocha pre sanitky 
ho rozdeľuje na dve rôzne veľké plochy.  
Dendrologicky je cennejšia väčšia 
západná plocha. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 6 Nádvorie ZŠ Tajovského  
Systematicky budovaná trvalá zeleň so 
značnou druhovou pestrosťou. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 7  Školský dvor ZŠ A. Molnára   

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 



MP – 2e./ II. / 8 Plochy trvalej zelene ZŠ Mlynská   

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 9  
Plochy trvalej zelene pri kostole sv. 
Mikuláša a nového Domu smútku   

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 10 
Parčík na nádvorí evanjelického 
kostola   

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. /  11 Parčík tují pri Gymnáziu   

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 12 Skupina tují pred bývalou poštou  

Na vydláždenej ploche nad stojanom pre 
bicykle a dvomi lavičkami rastie na 
plôškach 7 tují východných vo veku 60 
– 80 rokov, susedia s voľnou výsadbou 
na Bratislavskej ulici. 
 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 13 Nádvorie Obvodného úradu  

Budovou T - pôdorysu rozdelené 3 
samostatné plochy. Najzaujímavejšia je 
na SZ strane. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 14 Parkové plochy na Lichnerovej ulici  

Stromy sú na malých plôškach. Malé 
ostrovčeky zelene tvorí plošná výsadba 
krovín, niektoré plochy sú zdvihnuté 
falošnými palisádami desiatky cm nad  
terén. 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 15 

Obojstranné stromoradie na 
Železničnej ulici a plocha Záhradnej 
reštaurácie  

Lemuje príjazdovú cestu na stanicu po 
oboch stranách. Stromoradie vytvára 
významnú protihlukovú clonu od trate 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 



k SJ-juh. 13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 16 Stromoradia líp ul. SNP a Štúrovej   

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 17 Stromoradia líp na Šafárikovej ulici   

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 

MP – 2e./ II. / 18 
Brehy a priľahlé  plochy k jazierku 
Kövécstó  

Priľahlé vodorovné plochy sú porastené 
vysadenými stromami a kríkmi. Svahy 
a zátopové plochy sú čiastočne holé 
pokryté bylinnou vegetáciou, alebo 
porastené najmä rôznymi druhmi vŕb. 
Hladina vody závisí od kolísania 
hladiny podzemných vôd. Plocha 
charakter miestneho biocentra 

Uznesenie MZ          
č. 130/2012, 
13.12.2012 
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