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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, 

d o r u č u j e   V E R E J N O U   V Y H L Á Š K O U 

oznámenie o vydaní rozhodnutia: 
 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle 
ustanovenia § 9 ods. 3 § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový zákon“) vydáva podľa § 15 ods. 1 pamiatkového 
zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „správny poriadok“) toto 

 
r o z h o d n u t i e: 

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15 ods. 1 pamiatkového zákona v spojení 
s ustanovením § 2 ods. 2 pamiatkového zákona 

 

v y h l a s u j e   z a   n á r o d n ú    k u l t ú r n u   p a m i a t k u  

 

Vilu, v meste Vysoké Tatry, súp. č. 18007/7, okres Poprad, k. ú. Starý Smokovec, nachádzajúcu sa na 
parcelách č. reg. KN-C 265. Predmetná vila, je v zmysle listu vlastníctva č. 1 vedená ako „budova“, vo 
vlastníctve Mesta Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry - Starý Smokovec. Parcela č. 
reg. KN-C 265, je v zmysle listu vlastníctva č. 1093 vo vlastníctve 67 podielových súkromných vlastní-
kov.   
 

O d ô v o d n e n i e 
  
V zmysle § 2 ods. 3 pamiatkového zákona je kultúrna pamiatka podľa tohto zákona hnuteľná 

vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu 
pamiatku. 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad SR“) začal dňa 24. 03. 2021 
správne konanie vo veci vyhlásenia vily v meste Vysoké Tatry za národnú kultúrnu pamiatku, na 
základe Podkladu na vyhlásenie nehnuteľnej veci za národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len „pod-
klad“), ktorý vypracoval Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Poprad z vlastného podnetu.  
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Vzhľadom na mnohopočetných vlastníkov parcely č. KN-C 265, na ktorej sa vila nachádza, bolo 
oznámenie o začatí konania účastníkom konania doručované v zmysle § 26 ods. 1 správneho poriad-
ku aj prostredníctvom verejnej vyhlášky. 

 Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu vyvesená dňa 09. 03. 2021 
a zvesená dňa 24. 03. 2021. 

Na úradnej tabuli Mestského úradu vo Vysokých Tatrách bola verejná vyhláška vyvesená dňa 
10. 03. 2021 a zvesená dňa 25. 03. 2021. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doruče-
nia.  

Do podkladu pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku bolo možné nahliadnuť na Mest-
skom úrade vo Vysokých Tatrách a na Pamiatkovom úrade SR. K oznámeniu o začatí správneho 
konania sa účastníci konania nevyjadrili.  

 
Pamiatkový úrad SR v priebehu správneho konania zistil skutočný stav veci tak, ako to usta-

novuje § 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal najmä z predložených historicko-
spoločenských, urbanistických, architektonických a umelecko-remeselných charakteristík hodnôt 
vily. Následne posúdil splnenie kritérií podľa § 15 ods. 1 pamiatkového zákona, podľa ktorého sa vec, 
ktorá má pamiatkovú hodnotu, vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku. Keďže podklad pre vyhláse-
nie veci za národnú kultúrnu pamiatku jednoznačne preukázal pamiatkové hodnoty predmetných 
objektov, ktorými je podľa § 2 ods. 2 pamiatkového zákona súhrn významných historických, spolo-
čenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo 
umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej 
ochrany, došlo k splneniu kritérií na vyhlásenie parku s areálom za národnú kultúrnu pamiatku vo 
verejnom záujme. 

 
Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že predmetná vila vo Vysokých Tatrách je dokladom 

historického staviteľstva z obdobia konštituovania kúpeľnej podhorskej osady Starý Smokovec. 
Objekt určený na prechodné ubytovanie predstavuje svojím architektonicko-výtvarným stvárnením, 
jeden z najstarších príkladov tzv. alpského staviteľstva na území podhoria Vysokých Tatier. Zachova-
nie tohto objektu pri rešpektovaní architektonickej a umeleckej hodnoty jeho jedinečného stvárne-
nia, je žiadúce v celospoločenskom záujme.    

 
Pamiatkový objekt vila je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt: 
Historicko-spoločenská hodnota: Objekt historicky nazývaný „Švajčiarsky dom“ patrí medzi najstaršie 
objekty osídľovania podhorskej oblasti Starého Smokovca. Historické stavebné konštrukcie domu 
vypovedajú o historických stavebných postupoch, umeleckom cítení a remeselnej zručnosti. Svojím 
ubytovaním určením sa objekt stal dôležitým aj pre spoločenský život spojený s miestnym turistic-
kým ruchom.   
Urbanistická hodnota: Objekt je súčasťou najstaršieho urbanizmu kúpeľnej tatranskej osady Starý 
Smokovec. Pohľadovo dominantný objekt je svojou polohou nenahraditeľným činiteľom podieľajú-
cim sa na urbanistickej štruktúre kúpeľnej osady s neopakovateľnou panorámou masívu Slavkovské-
ho štítu.  
Architektonická a umelecko-remeselná hodnota: Svojím architektonickým, hmotovým 
a materiálovým stvárnením, aj napriek neskorším prestavbám, si objekt zachovala svoje pôvodné 
stvárnenie, dispozíciu aj stavebnú konštrukciu. Skladba objektu ako celku i v detailoch, dokladá 
premyslený architektonicko-umelecký koncept s vysokou mierou originality.  
  

Vila svojím situovaním a pamiatkovými hodnotami v spojení so spoločenským záujmom na 
zachovaní veci napĺňa stanovené kritéria pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov v čl. 44 
ods. 2 ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. 
Podrobnosti o právach a povinnostiach v súvislosti s touto povinnosťou sú ustanovené zákonom (čl. 
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44 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky). Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom, čo 
vyjadruje aj Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 91/2001 Z. z., pričom Slo-
venská republika je tiež v tejto oblasti viazaná medzinárodnými svetovými a európskymi dohovormi 
o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. 

V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 pamiatkového zákona sa základná ochrana kultúrnej pa-
miatky rozumie súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, 
zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostre-
dia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej 
hodnote a technickému stavu.  

Podľa § 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pa-
miatky 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 obvodové-
ho plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je 
nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok. 

 
Vzhľadom  na uvedené  rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  
 
 
P o u č e n i e : 
 
 Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku má účastník konania právo podať proti 
tomuto rozhodnutiu odvolanie na Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. 
 
          Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. 

 
 
 
 

  
PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 

                              v. r. generálny riaditeľ 
                              dočasne vymenovaný 
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Potvrdenie o vyvesení a zvesení Verejnej vyhlášky 
 

 
Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia Vily v meste Vysoké Tatry, okres Poprad, nachá-
dzajúcej sa na parcele reg. KN-C 265, k. ú. Starý Smokovec za národnú kultúrnu pamiatku sa v zmysle 
§ 26 správneho poriadku doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí (zverejní) po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli a internetovej adrese správneho orgánu – Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, 
a na úradnej tabuli Obecného úradu Dvorníky a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli 
www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je 
dňom doručenia.  
 
 
 
 
 Vyvesené  dňa: ................................ Zvesené dňa: .................................. 
 
 Potvrdené dňa: ................................ Pečiatka a podpis: .......................... 

  
 

 
 

 

 


