DODATOK K STRATEGICKÉMU DOKUMENTU
„ PROGRAM ROZVOJA OBCE ZBOROV NA ROKY 2015-2022“

Obec Zborov v zastúpení starostom obce Jánom Lukáčom, na základe stanoviska
Krajského pamiatkového úradu Prešov dopĺňa pripomienky a zaväzuje sa postupovať podľa
nich v predkladanom strategickom dokumente „Program rozvoja obce Zborov na roky 2015 2022“.

1. V obci Zborov sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) zapísané
nasledujúce nehnuteľné národné kultúrne pamiatky (ďalej aj „NKP“ alebo „kultúrna
pamiatka“):


HRAD – Makovica – č. ÚZPF: 262/1-31,



KOSTOL – Rákocziovcov – rímskokatolícky kostol sv. Žofie – č. ÚZPF: 263/1,



KOSTOL – rímskokatolícky kostol sv. Margity – č. ÚZPF: 264/1,



KAPLNKA – pri kostole – sv. Anny – č. ÚZPF: 265/1,



SOCHA – pri moste sv. Jána Nepomuckého –č. ÚZPF: 265/1,



CINTORÍN ŽIDOVSKÝ – na SZ okraji obce – č. ÚZPF: 11302/1.

2. Evidované archeologické lokality – historické jadro obce:


Územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z praveku až novoveku (1.
písomná zmienka o obci k roku 1355)
o terasa pri rímskokatolíckom kostole sv. Margity – praveké sídlisko (keramika
z doby bronzovej a doby rímskej), ojedinelé nálezy stredovekej keramiky,
o areál kostola sv. Žofie – zatknutý Rákocziovský kaštieľ,
o pri kopaní studne v intravilánu obce – kamenná sekerka z neskoršej doby
kamennej).



Poloha Pod Hurkou, SV od intravilánu obce – praveké sídlisko (keramika, kamenná
sekerka z neskoršej doby kamennej),



Poloha Zadné Breziny – praveké sídlisko (keramika, kamenná industria),



Hrad Zborov,



Poloha Chmeľník, SZ od obce pri kóte 359 – nálezy pravekej kamennej industrie.
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Pri aktivitách vyplývajúcich zo strategického dokumentu je nevyhnuté rešpektovať NKP
a ich bezprostredné okolie a postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 27 odsek 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno
vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty
kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu
desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, desať metrov sa počíta od obvodového
plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je
nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je pozemok.
Pre zabezpečenie ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk je
nevyhnuté postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Krajský pamiatkový úrad Prešov
zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk
v územnom a stavebnom konaní.
V zmysle § 14 odsek 4 pamiatkového zákona môže obec rozhodnúť o utvorení a odbornom
vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť
okrem hnuteľných vecí 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. Takýto zoznam evidovaných pamätihodností obci predloží obec na
odborné a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu, ak ide o nehnuteľné veci,
predloží zoznam príslušnému stavebnému úradu.

Zborov, 19.05.2016
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