
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice od dňa 12.04.2008 do 29.04.2008 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Smolenice od odňa 02.05.2008  
 
Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 
1 a § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a na 
základe § 14 ods. 4 Zákona č. 49 / 2002 Zb. o ochrane  pamiatkového fondu prijalo dňa 
29.apríla 2008 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.12/ 2008 
 

O miestnych pamätihodnostiach 
 

PRVÁ ČAS  
 

   §1 
 

Úvodné ustanovenie 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vytvára a upravuje spôsob utvorenia a 
odborného vedenia evidencie pamätihodností obce Smolenice (ďalej len „obec“) a stanovuje 
spôsob ich ochrany a využívania. 

 
§2 
 

Základné pojmy 
 

Pôsobnos  Obce Smolenice pri vedení evidencie pamätihodností obce 
 

Obec v súlade s §14 ods. 4 Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu týmto utvára 
a vedie evidenciu pamätihodností obce. 

 
§3 

 
Rozsah evidencie pamätihodností obce 

(1) Do evidencie pamätihodností obce sú zaradené hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré majú 
historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, výtvarnú 
alebo umelecko-remeselnú hodnotu. Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť aj 
kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne 
názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. 

 
 (2) Členenie evidencie pamätihodností podľa typovej skladby: 

 



 
 

A/ Evidencia hmotných nehnuteľných pamätihodností 
a) objekty – meštianska a šľachtická architektúry, domy, vily, sakrálne objekty, mosty, priemyselné 
objekty, administratívne objekty, kríže, sochy, cintoríny, hroby a hrobky, výtvarné diela, pamätníky, 
pamätné tabule a pod., 
 
a ) kombinované diela prírody a človeka - prírodné areály, vodné plochy, parky, stromy, športové 
areály a iné prírodné výtvory, ktorých okolie bolo upravené človekom, viažuce sa na historickú 
(pamätnú) udalosť a osobnosť a pod.. 

 
B/ Evidencia hmotných hnuteľných pamätihodností 

a ) erb mesta, pečatidlo, mestská kronika a iné dokumenty ( aj kópie), ktoré sa viažu k významným 
udalostiam a osobitostiam mesta, sakrálne predmety, športové a iné trofeje z rôznych spolkov ako aj 
najcennejšie predmety v pamätných izbách a pod.. 

 
(3) Predmetom evidencie sú aj hnuteľné a nehnuteľné pamiatky zapísané v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu avšak pre národné kultúrne pamiatky platí osobitný režim upravený zákonom č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorý je nadradený tomuto VZN o miestnych 
pamätihodnostiach. 

 
 

ČAS  DRUHÁ 
 

POSTUP PRI ZÁPISE DO EVIDENCIE PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE SMOLENICE 
 

§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 Obecný 
úrad v Smoleniciach (ďalej len OcÚ Smolenice). 

 
(2) Návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodností môže dať aj starosta obce, 
Obecné zastupiteľstvo Smolenice (ďalej len „OZ“), komisie OZ, poslanci OZ, miestne spoločenské 
organizácie, orgány štátnej správy a odborné inštitúcie. Iné právnické a fyzické osoby môžu iniciovať 
návrh na spracovanie doplnkov a zmien evidencie pamätihodností obce na základe písomného návrhu 
prostredníctvom OZ v Smoleniciach. 

 
§5 

 
Prerokovanie a schválenie 

 
(1) Spracovateľ v spolupráci s komisiou zriadenou pre pamätihodnosti obce návrh posúdi, prípadne 
predloží na odborné a dokumentačné účely a vyjadrenie Krajskému pamiatkovému úradu v Trnave. Ak 
ide o nehnuteľné veci, predloží spracovateľ návrh na vyjadrenie aj stavebnému úradu. 



 
(2) Spracovateľ predloží návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností na prerokovanie a 
posúdenie príslušnej komisii OZ v Smoleniciach. 

 
(3) Spracovateľ zabezpečí, aby návrh doplnkov a zmien evidencie pamätihodností bol následne 
prerokovaný a schválený na obecnom zastupiteľstve ako zmena prílohy tohto VZN. 
 
(4) Prípadné doplnky a zmeny evidencie pamätihodností budú predkladané na schválenie podľa 
potreby obecného zastupiteľstva v príslušnom kalendárnom roku. 
 

§6 
 

Zrušenie zápisu v evidencii pamätihodností 
 

(1) Ak nastanú nové skutočnosti, môže obecné zastupiteľstvo na návrh spracovateľa podľa §4 ods.2 
zrušiť zápis pamätihodnosti v evidencii pamätihodností Obce Smolenice. 
 
(2) Spracovateľ – Obecný úrad v Smoleniciach v spolupráci s komisiou zriadenou pre pamätihodnosti 
obce návrh posúdi a prípadne predloží na odborné vyjadrenie Krajskému pamiatkovému úradu; ak ide 
o nehnuteľné veci, predloží návrh na vyjadrenie aj stavebnému úradu. 
 

 
 

TRETIA ČAS  
 

ZÁSADY OCHRANY A VYUŽÍVANIA PAMÄTIHODNOSTÍ 
 

§7 
 

Požiadavky kladené na obec 
 

(1) Obec utvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné využívanie 
pamätihodností. 
 
(2) Obec 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 . 
  
(3) Obec usmerňuje činnosti právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní 
pamätihodností hmotného charakteru a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc. 
 
(4) Pamätihodnosti, ktoré sú zapísané v evidencii, prezentuje obec ako súčasť svojho 
kultúrnohistorického dedičstva prostredníctvom informačno - propagačných materiálov obce, 
internetovej stránky obce, tlače a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach. 
 



(5) Obec spolupracuje s orgánmi štátnej správy, zúčastnenými na plnení úloh na úseku ochrany 
pamiatkového fondu, ako aj s vedeckými a odbornými inštitúciami, nadáciami a občianskymi 
združeniami. 

 
(6) Zápis do evidencie nehnuteľných pamätihodností, alebo zrušenie zápisu v evidencii nehnuteľných 
pamätihodností obec oznámi vlastníkovi pamätihodnosti, krajskému pamiatkovému úradu a 
stavebnému úradu. 

 
§8 
 

Práva a povinnosti vlastníka pamätihodnosti 
 

(1) Vlastník pamätihodnosti je povinný ochraňovať a užívať pamätihodnosť v súlade a jej 
pamiatkovou hodnotou, zachovávať dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný 
spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov a územia (v zmysle Stavebného zákona). 
 
(2) Vlastník pamätihodnosti má právo požiadať obec o poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo 
veciach ochrany pamätihodnosti. 
 
(3) Vlastník pamätihodnosti má právo na prezentáciu nehnuteľnosti v rámci evidencie pamätihodností. 

 
§ 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 spresnenia 
rozsahu ochrany pamiatkových hodnôt pamätihodnosti, obec požiada o odborné stanovisko Krajský 
pamiatkový úrad. 
 
(2) Na pamätihodnosť, alebo v jej blízkosti (10 m) je možné umiestniť reklamné, informačné 
zariadenie, oznam alebo akékoľvek technické zariadenie, len na základe kladného stanoviska 
Obecného úradu Smolenice, prípadne v sporných veciach Krajského pamiatkového úradu. 
 
(3) Evidencia pamätihodností je podklad pre premietnutie kultúrno - historických hodnôt do územno - 
plánovacej dokumentácie. 
 

 
 
 
 
 

ŠTVRTÁ ČAS  
 

ROZSAH A FORMA EVIDENCIE PAMÄTIHODNOSTÍ 
 



§10 
Zoznam evidovaných pamätihodností 

 
(1) Prílohu tohto VZN tvorí Evidencia pamätihodností na území obce Smolenice: 
 
A/ Evidencia hmotných nehnuteľných pamätihodností (príloha č. 1 - HNP) 
B/ Evidencia hmotných hnuteľných pamätihodností (príloha č. 2 - HHP) 
 
(2)Evidencia pamätihodností pozostáva zo zoznamu so zbierkou príloh evidovaných pamätihodností.. 

 
§11 

Zbierka príloh evidovaných pamätihodností 
 

(1) Zbierka príloh musí obsahovať aj doklad (uznesenie), na základe ktorého boli veci zapísané, alebo 
zrušené z evidencie. 
 
(2) Zbierka príloh môže pozostávať aj z fotografií, fotodokumentácie, historických máp, kresieb a inej 
grafickej dokumentácie, ako aj fotokópií dokumentov a textového popisu objektu, predmetu, udalostí, 
osobnosti atď.... 

§12 
Registratúra a zverejňovanie 

 
(1) Obecné zastupiteľstvo v Smoleniciach uznesením schválilo tento zoznam pamätihodností obce 
Smolenice, ktorý sa môže dopĺňať o ďalšie pamätihodnosti obce podľa zákona č. 49/2002 Z. z. a §14 
uvedeného zákona. Zároveň podľa §14 ods. 4 zákona 49/2002 Z. z. zasiela zoznam evidovaných 
pamätihodností obce na odborné a dokumentačné účely Krajskému pamiatkovému úradu v Trnave. 
 
(1) Evidencia pamätihodností sa registruje v zmysle zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 
registratúrach. Zoznam pamätihodností sa zverejňuje spôsobom v obci obvyklým, ale najmä 
samostatne na webovej stránke obce www.smolenice.com 

 
§13 

Účinnos  
 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  1. júna 2008 
 
 
 

V Smoleniciach dňa 29.04.2008 
 
                                                                                                       Pavol  Zárecký v.r. 
                
                                                                                                          starosta obce 
 
 
 
 
 
 



 
Evidencia hmotných nehnuteľných pamätihodností (príloha č. 1 - HNP) 

 
 

Por. 
číslo 

Názov 
pamiatky 

Poloha Katastrálne 
územie 

Popis Časové 
zaradenie 

ÚZKP 

1. Anglický 
romantizujúci 

park 

Pri zámku Smolenice Prírodno - krajinársky anglický park založený 
a udržiavaný rodinou Pálffyovcov. Skladba je 
listnato - ihličnatá výsadba drevín a krovín. 

19. - 20. storočie 1011/2 

2. Božia muka Na rázcestí Smolenická 
Nová Ves 

Jednoduchá murovaná kaplnka 
pozostávajúca zo sokla a piliera ukončeného 

oplechovanou strieškou s krížom. Na 
frontálnej časti umiestnená nika s obrazom a 

soškou Panny Márie. 

Bližšie neurčené - 

3. Farský kostol 
Narodenia 

Panny Márie 

Nad obcou Smolenice Renesančno - baroková stavba vystavaná 
rodinou Pálffy a Erdödy na základoch 

pôvodného gotického kostola. 

Gotika, rozsiahla 
prestavba 1642 

- 1644 

1014/1 

4. Hlboča - 
dolina, 

vodopád a 
krasové útvary 

Prílohy Smolenice Prírodná rezervácia o rozlohe cca 123 ha. 
Údolie bohaté na vzácnu flóru a faunu. 

Geomorfologické skalné útvary ako obrie 
hrnce alebo občasný cca 10m vysoký 

vodopád. 

- - 

5. Hlboča - 
kaplnka Panny 
Márie Lurdskej 

Prílohy Smolenice Skalný krasový útvar v lokalite Hlboča s 
jaskyňou a sochou Panny Márie Lurdskej. 

Po stranách jaskyňe sa nachádzajú akovné 
pamätné tabuľe. 

19. storočie (20. 
st. neskoršie 

úpravy) 

- 

6. Hrob Štefana 
Baniča 

Na cintoríne Smolenická 
Nová Ves 

Pieskovcový pomník v tvare padáka s 
reliéfom parašutistu. Pred pomníkom je na 

šikmej platní krátky životopis vynálezcu 
padáka.  

1941 - 

7. Jaskyňa Driny Na 
Jahodníku 

Smolenická 
Nová Ves 

Jediná sprístupnená jaskyňa na západnom 
Slovensku. Puklinové podzemné priestory 

dekoruje bohatá sintrová výplň. Pre jaskyňu 
sú typické sintrové záclony so zúbkovitým 
lemovaním. alej sú zastúpené sintrové 

vodopády a náteky, pagodovité stalagmity a 
rozličné formy stalaktitov. Vyskytujú sa aj 

sintrové jazierka, ktoré sú doplňované 
presakujúcou zrážkovou vodou. 

1929 - 

8. Kamenní mnísi 
z Dobrej vody 

Nad 
cintorínom 

Smolenice Štyri skulptúry mníchov z priečelia kostola 
rádu františkánov na sv. Kataríne pri Dobrej 

Vode. 

18. storočie - 

9. Kaplnka 
Karmelskej 

Panny Márie 

Vo 
vinohradoch 

Smolenická 
Nová Ves 

Jednopriestorový objekt zaklenutý valenou 
klenbou. Valbová strecha na priečelí s 

ozvučným oknom v ktorom je umiestnený 
zvon. V interiéri sa nachádza pôvodný oltárik 
s oľejomaľbou Panny Márie. Po stranách sú 

uhorskí králi. 

17. storočie - 



10. Kaplnka 
Nanebovstúpe

nia Pána 

Nad 
cintorínom   ( 

Kalvária ) 

Smolenice Jednopriestorová stavba s predstavanou 
sakristiou. Dala ju postaviť zemianska rodina 

Fereničová. Neskôr ju zdedili Erdödyovci. 
Pod kaplnkou je krypta. Vstupný portál zdobil 

erb Erdödyovcov a pieskovcová socha 
Madony z renesancie resp. gotiky. 

Koniec 17. 
storočia 

- 

11. Kaplnka 
Navštívenia 
Panny Márie 

Pri kostole Smolenická 
Nová Ves 

Jednopriestorový objekt zaklenutý valenou 
klenbou. Stavbu financovala rodina 

Pekarovičová. V súčasnosti bez pôvodného 
mobiliáru slúži ako dom smútku. 

17. storočie 
(1663) 

- 

12. Kaplnka sv. 
Michala 

Pri kostole Smolenice Dvojpodlažná jednopriestorová stavba typu 
karner. V spodnej časti je kostnica. Kaplnka 

je zaklenutá hrebienkovou klenbou ako 
kostol. 

17. storočie 1014/3 

13. Kaplnka sv. 
Rócha s 

cintorínom 

Smer Trstín Smolenice Jednopriestorová stavba zaklenutá valenou 
klenbou s lunetami. Pod premaľbou sa 
nachádzajú pôvodné freskové maľby. 

Postaviť ju dal Mikuláš Huta. Okolo kaplnky 
sa nachádza morový cintorín z rokov 1713 - 

1715.  

1715 - 

14. Kaplnka sv. 
Vendelína 

Nad 
cintorínom 

Smolenice Rotundovitá klasicistná kaplnka ukončená 
vežou so zvonom. Postavená Pálffyovcami 
ako rodinná kaplnka. V interiéri sa dochoval 
pôvodný mobiliár a erb jágerského biskupa z 

pôvodnej kaplnky. 

19. storočie 
(1896) 

- 

15. Kostol 
Nanebovzatia 
Panny Márie  

Pri hlavnej 
ceste 

Smolenická 
Nová Ves 

Jednolo ový pozdĺžny priestor s 
presbytériom zaklenutý valenou lunetovou 

hrebienkovou klenbou zdobenou perlovcom, 
listovcoma vajcovcom. Na presbytériu sa 

zachovali oporné piliere a gotický tvar okien. 
Mobiliár je prevažne barokový. 

Gotika, 
prestavba do 

súčasnej 
podoby v 17. 
storočí (1695) 

1018/1 

16. Kríž umučenia  Pri kostole Smolenice Pieskovcový štvorhranný stĺp s rokajovo - 
figurálnou hlavicou ukončený súsoším Mater 

Dolorosa. Na masívnom kvádri dátum 
renovácie Michalom Mrázom roku 1795. Na 
stĺpe sú symboly mučenia. Stĺp bol pôvodne 

na nádvorí hradu. 

18. storočie 1016/1 

17. Krížová cesta Vo 
vinohradoch  
(ku kaplnke 
Karmelskej  

Panny Márie) 

Smolenická 
Nová Ves 

Pozdĺž dlhého schodiska ku kaplnke 
karmelskej Panny Márie je 14 zastavení v 

prevedení kovovej konštrukcie s plechovými 
schránkami v ktorých sú umiestnené 

pieskovcové reliéfy. (nateraz nevhodne 
premaľované) 

20. storočie - 

18. Krížová cesta - 
Kalvária 

Nad 
cintorínom 

Smolenice Súbor 14 zastavení krížovej cesty. 
Jednoduché kaplnky zo strieškou sú v strede 
doplnené o niku z príslušným reliéfom. Pod 
nikou na sokli sú nápisy o donácii kaplniek. 

Niky boli v minulosti doplnené o kovanú 
mrežu. 

1912 - 



19. Molpír - 
hradisko 

Nad obcou Smolenice Rozsiahle cca 13 ha halštattské hradisko z 6. 
St. pred Kristom. Kontakt s vyspelým 

juhohalštatským svetom dokladajú lo kovité 
spony, ihlice, jantárové a sklené perly i 
napodobneniny bronzových nádob v 

keramike.  Hradisko kalenderberskej kultúry 
bolo zničené niekedy okolo roku 570 pred Kr. 

6. st. pred 
Kristom 

1013/1 

20. Pamätný kríž Pri pol. 
Družstve ( 
smer Hor. 
Orešany) 

Smolenická 
Nová Ves 

Pieskovcový klasicistný sokel nesúci kovový 
kríž s korpusom Krista. Na sokli je donačný 

nápis, ktorý je dnes už slabo čiatateľný. 

19. storočie - 

21. Pamätný kríž  Pri Zajačej 
uličke 

Smolenice Klasicistný pieskovcový ihlanovitý stĺp 
ukončený krížom s korpusom Krista. Na sokli 
bola v minulosti umiestnená donačná doska - 

dnes neexistuje. 

19. storočie - 

22. Pamätný kríž 
Bartekových 

Pri hlavnej 
ceste 

Smolenická 
Nová Ves 

Pieskovcové súsošie pozostávajúce zo sokla 
nesúci štvorhranný kónický stĺp ukončený 
krížom s korpusom Krista. Pod krížom je 

umiestnená socha sv. Floriána. Dala postaviť 
rodina Barteková. 

1862 - 

23. Pamätný kríž 
Špačkových 

Pri žel. 
priecestí 

Smolenice Klasicistný pieskovcový ihlanovitý stĺp 
ukončený krížom s korpusom Krista. Na sokli 

vytesaný text viažúci sa k donácii rodinou 
Špačkovou. 

1852             
(renovácia 

1943) 

- 

24. Park v dolnom 
kaštieli 

V centre Smolenice Pôvodný park kaštieľa Pálffyovcov s ihličnato 
- listnatou výsadbou. Pôvodný kamenný 

mobiliár s fontánou prenesený pred KD a za 
OcÚ. 

2. pol. 19. 
storočia 

11387/1 

25. Pomník 
akujúcich 

Vo 
vinohradoch 

Smolenická 
Nová Ves 

Betónový pomník s pamätnými a akovnými 
tabuľami za ochranu počas vojny a súženia. 

Jednotlivé tabuľe s po akovaním rodín. 

1945 (20. 
storočie) 

- 

26. Pomník 
obetiam vojny 

Pri hlavnej 
ceste 

Smolenická 
Nová Ves 

Betónový terrasový pomník s textovou 
tabuľou. Venovaný obetiam 1. svetovej vojny 

pochádzajúcich z Nešticha. 

1928 - 

27. Pomník 
padlým 
vojakom 

V centre Smolenice Súbor dvoch pomníkov padlým vojakom v 1. 
a 2. svetovej vojne. Pod figurálnou 

kompozíciou Krista na kríži s vojakom a 
matkou s dieťatom sú umiestnené tabuľe s 
menami a fotografiami zomrelých.. Pomníky 

zhotovil František Ott z Trstína. 

20. storočie - 

28. Pranier V centre Smolenice Na kruhovej základni vystavaný toskánsky 
stĺp ukončený ihlanovou hlavicou. Výška cca 

4,5m. Materiál: pieskovec. 

18. storočie 1012/1 

29. Rodinné 
mauzóleum 
Pálfyovcov 

Nad 
cintorínom 

Smolenice Rodinné mauzóleum Pálffyovcov. 
Jednopriestorová stavba z postrannými 
šachtami na uloženie rakiev. Vstup cez 

otvorenú kovanú mrežu. Nad vstupom sa 
nachádzal erb Pálffyovcov. 

19. storočie - 

30. Smolenický 
zámok s 
areálom 

Nad obcou Smolenice Romantizjúca stavba vystavaná na ruinách 
pôvodného stredovekého hradu podľa 
projektu architekta J. Huberta autora 

Bojnického zámku. 

2. pol. 19. 
storočía, 

následné zmeny 
1911 -1957 

1011/1 



31. Socha 
Sedembolestn
ej Panny Márie 

V centre Smolenice Barokové súsošie Bolestnej Matky s Kristom. 
Vystavané na masívnom vysokom 

profilovanom podstavci. Dal ho postaviť Ján 
Novaky. Súsošie je v ohrade tvorenej 

šesťbokými stĺpmi s polguľovou hlavicou. 
Spojené sú železnými klieštinami. 

Začiatok 18. 
storočia 

- 

32. Socha sv. 
Floriána 

V centre Smolenice Klasicizujúca skulptúra sv. Floriána, patróna 
požiarnikov. Vystavaná na žliabkovanom 
profilovanom sokli. V 20. storočí upravená 

nevhodnou polychrómiou. 

19. storočie - 

33. Socha sv. 
Jána 

Nepomuckého 

Pred farou Smolenice Baroková socha svätca na volútovom 
podstavci. V rukách drží kovové insígnie. Na 

podstavci latinský nápis z datovaním 

Koniec 18. 
storočia 

- 

34. Socha sv. 
Urbana 

Vo 
vinohradoch 

Smolenická 
Nová Ves 

K úcte sv. Urbana dali postaviť smolenickí a 
neštiskí vinohradníci. Jednoduchý pomník v 

strede ktorého je reliéf so svätcom a 
viničovou ornamentikou. Okolo pomníka na 

priečeliach jednotlivých stĺpov starého 
vinohradu sú akovné tabuľe. 

1943 - 

35. Stará fara so 
slnečnými 
hodinami 

V centre Smolenice Dvojkrídlová budova s átriom a valenou 
klenbovou pivnicou. Postavená Jurajom 

Erdödym. V strede uličnej fasády pôvodné 
slnečné hodiny. V interiéri dochovaná 
pôvodná knižnica s časťou mobiliáru. 

1746 - 

36. Stará škola Pri hlavnej 
ceste 

Smolenická 
Nová Ves 

Dvojkrídlový objekt s bohato zdobenou 
fasádou. Okenné a dverové profilované 

šambrány s klenákmi vo vrchole. Na 
nárožiach je bosáž. 

1907 - 

37. Starý pivovar 
Erdödyovcov 

Pivovavrská 
ul. 

Smolenice Štvorkrídlový objekt s uzavretým nádvorím. 
Plasticky členená fasáda narušená 

nevhodnými zásahmi v 20. storočí. Pôvodne 
tu bol pivovar a neskoršie aj liehovar Krištofa 

Erdödyho. 

17. storočie 
(neskoršie 
prestavby) 

- 

38. Súbor 
náhrobných 
kameňov pri 

kostole 

Pri kostole Smolenice Súbor náhrobných kameňov v areáli kostola 
(pri presbytériu, lodi a pri vstupe). Pochovaní 

sú v nich miestni farári a zemani. Zväčša 
srdcovité náhrobníky a kamenné platňe. 

18. - 19. storočie 1014/2 

39. Súsošie Mater 
Dolorosa 

Vo 
vinohradoch 

Smolenická 
Nová Ves 

Za kaplnkou karmelskej Panny Márie na 
textovom podstavci situovaný kríž s 

ukrižovaným Kristomi. Pri ňom stojí a kríž 
objíma Panna Mária. Súsošie je 

pravdepodobne sekundárne 
polychromované. 

20. storočie - 



40. Zemianska 
kúria 

Kollerovcov 

V centre         
(sídlo OcÚ) 

Smolenice Dvojkrídlová budova s bohato zdobenou 
uličnou fasádou, ktorú dal roku 1875 

prestavať Július Koller. Za kúriou sa v 
minulosti nachádzali dve kaplnky a park 

podobný parku v kaštieli.Nad vchodom sa 
nachádza erb rodiny Kollerovcov. 

18. storočie - 

41. Zvonica V centre Smolenice Jednoduchá drevená hranolová stavba s 
ihlanovou strechou. Pôvodný zvon z roku 

1775, ktorým sa zvonilo na požiar a v prípade 
úmrtia obyvateľstva Smoleníc. 

Koniec 18. 
storočia 

- 

42. Židovský 
cintorín 

Na úbočí 
Molpíra 

Smolenice Súbor náhrobných kameňov bývalej 
židovskej komunity obce Smolenice. 

18. -19. storočie - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evidencia hmotných hnuteľných pamätihodností (príloha č. 2 - HHP) 
 

Názov 
pamiatky 

Popis Vyobrazenie Časové 
zaradenie 

Erb obce Historický symbol Smoleníc patrí k 
najpozoruhodnejším na Slovensku, a to 
tak svojou starobylosťou, ako aj svojim 
obsahom. Je na prvý pohl'ad jasné, že 
pozostáva z dvoch súčastí - nebeských 
telies a viniča. Vinič jednoznačne 
upozorňuje na vinohradnícke tradície, i 
ked' v ňom možno vidieť aj biblickú 
novozákonnú symboliku vínnych ratolestí. 
Symbol nebeských telies nepochybne 
korení v rodovom erbe. Niektorí bádatelia 
v tejto symbolike vidia spojenie 
heraldického symbolu z erbu 
Svätojurských a pezinských grófov 
(hviezda) a z erbu Ctibora zo Ctiboríc 
(polmesiac) - teda dvoch významných 
vlastníkov hradu a mestečka. Erb obce 
Smolenice má teda túto podobu: v 
modrom štíte nebeské telesá - hviezdou 
prevýšený položený polmesiac - to všetko 
ovenčené dvoma zlatými ratolest'ami 
viniča, hore s dvoma listami a troma 
strapcami hrozna. Znamenie je vložené do 
dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či 
tiež španielskeho heraldického štítu. V 
zmysle heraldickej konvencie je možné 
zlatú podl'a potreby zamieňat' aj žltou a 
striebor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. storočie 
(neskoršie úpravy 

v 20. storočí) 

Pečať 
obce 

Pečať obce Smolenice je okrúhla, 
uprostred s obecným symbolom a 
kruhopisom OBEC SMOLENICE. Pečať 
má priemer 35 mm, čo je v súlade s 
domácimi zvyklosťami a predpismi o 
používaní pečiatok s obecnými symbolmi. 

  
 
 
 

15. storočie 
(neskoršie úpravy 

v 20. storočí) 

Vlajka 
obce 

Vlajka obce Smolenice pozostáva zo 
siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách 
žltej(1/8), modrej(1/8), bielej(1/8), 
modrej(1/8), bielej(1/8), modrej(1/8) a 
žltej(1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a 
ukončená ie tromi cípmi, t.j. dvomi 
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

  
 
 

20. storočie 

 


