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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  

Dedinu zaniknutú v katastri obce Nemešany, okres Levoča,  
s objektovou skladbou: dedina zaniknutá, dvorec panský, kostol zaniknutý, cintorín, 

na parcelách reg. C KN č.: 1423 (druh pozemku orná pôda), 1424 (druh pozemku orná pôda), 1425 (druh 
pozemku orná pôda), 1426 (druh pozemku orná pôda), 1427 (druh pozemku orná pôda), 1428 (druh 
pozemku orná pôda), 1429 (druh pozemku orná pôda), 1430 (druh pozemku orná pôda), 1431 (druh 
pozemku orná pôda), 1432 (druh pozemku trvalý trávny porast), 1440 (druh pozemku ostatná plocha), 
1551 (druh pozemku ostatná plocha), 1554 (druh pozemku ostatná plocha), k. ú. Nemešany.  

V zmysle listu vlastníctva č. 525 je pozemok, na ktorom sa nachádza dedina zaniknutá, vo vlastníctve: 
Babik Ladislav a Pollák Michal. 
V zmysle listu vlastníctva č. 564 je pozemok, na ktorom sa nachádza dedina zaniknutá, vo vlastníctve: 
Dzurilla Cyril. 
V zmysle listu vlastníctva č. 656 je pozemok, na ktorom sa nachádza dedina zaniknutá, vo vlastníctve: 
Gaduš Jozef. 
V zmysle listu vlastníctva č. 628 je pozemok, na ktorom sa nachádza dedina zaniknutá, vo vlastníctve: 
Bujňáková Terézia. 
V zmysle listu vlastníctva č. 552 je pozemok, na ktorom sa nachádza dedina zaniknutá, vo vlastníctve: 
Tomková Helena. 
V zmysle listu vlastníctva č. 571 a č. 629 sú pozemky, na ktorých sa nachádza dedina zaniknutá, vo 
vlastníctve: Pollák Michal. 
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V zmysle listu vlastníctva č. 647 je pozemok, na ktorom sa nachádza dedina zaniknutá, vo vlastníctve: 
Pollák Rastislav. 
V zmysle listu vlastníctva č. 504 je pozemok, na ktorom sa nachádza dedina zaniknutá, vo vlastníctve: 
Dzurillová Mária a Tarajčák Daniel. 
V zmysle listu vlastníctva č. 636 je pozemok, na ktorom sa nachádza dedina zaniknutá, vo vlastníctve: 
Gaduš Peter. 
V zmysle listu vlastníctva č. 558 sú pozemky, na ktorom sa nachádza dedina zaniknutá, vo vlastníctve: 
Slovenská republika, správca Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15.  
 

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 23. 03. 2021 
správne konanie vo veci vyhlásenia Dediny zaniknutej (Zalužany) v katastri obce Nemešany za národnú 
kultúrnu pamiatku na základe Podkladu na vyhlásenie nehnuteľnej veci za národnú kultúrnu pamiatku 
(ďalej len „podklad“), ktorý vypracoval Krajský pamiatkový úrad Prešov z vlastného podnetu a podnetu 
obce Nemešany. 
 Oznámenie o začatí konania bolo účastníkom konania doručované v zmysle § 26 ods. 1 
správneho poriadku a § 44 ods. 4 pamiatkového zákona verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu 
účastníkov konania. Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu vyvesená dňa 09. 03. 
2021 a zvesená dňa 24. 03. 2021. Na úradnej tabuli Obecného úradu Nemešany bola verejná vyhláška 
vyvesená dňa 09. 03. 2021 a zvesená dňa 25. 03. 2021. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je 
dňom doručenia.  
Do podkladu pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku bolo možné nahliadnuť na Obecnom úrade 
v Nemešanoch a na Pamiatkovom úrade SR. 
K oznámeniu o začatí správneho konania a podkladu sa účastníci konania nevyjadrili.  

Pamiatkový úrad SR v priebehu správneho konania zistil skutočný stav veci tak, ako to ustanovuje 
§ 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal najmä z predloženej  charakteristiky predmetnej veci 
a následne posúdil splnenie kritérií podľa § 15 ods. 1 pamiatkového zákona, podľa ktorého sa vec, ktorá 
má pamiatkovú hodnotu, vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len „NKP“). Keďže podklad pre 
vyhlásenie NKP jednoznačne preukázal pamiatkovú hodnotu, ktorou je podľa § 2 ods. 2 pamiatkového 
zákona súhrn významných historických, spoločenských, 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 predmetnej veci 
za NKP vo verejnom záujme. 

Pamiatkový úrad SR vychádza zo skutočnosti, že archeologická lokalita – zaniknutá dedina 
Zalužany je jedinečným príkladom stredovekého vidieckeho sídliska. Dokladuje historický vývoj osídlenia 
na strednom Spiši v 13. – 15. storočí. V rámci zaniknutej dediny boli identifikované viaceré stavby alebo 
ich časti. Súčasťou sídliska je panský dvorec, resp. kúria so svojím areálom, ktorý je predstaviteľom 
stredovekej vidieckej architektúry nižšej šľachty. Súčasťou dvorca obohnaného ohradovým múrom je 
okrem samotnej kúrie aj kováčska dielňa a ovčinec, či ďalšie hospodárske stavby. V severnej časti 
zaniknutej dediny sa nachádzajú zvyšky kostola. Pôvodne ranogotický kostol je predstaviteľom 
stredovekej vidieckej sakrálnej architektúry na Spiši. Ide o jednoloďový kostol s pravouhlým 
presbytériom, vežou na západe a sakristiou na severnej strane presbytéria, ktorý mal drevenú emporu. 
Na ploche zaniknutého stredovekého sídliska sa nachádza mladší cintorín zo 17. – 18. storočia, ktorý je 
dokladom novovekého kresťanského funerálneho rítu  na Spiši. Na ploche cintorína sa nachádzajú hroby 
s pomerne dobre zachovanými kostrovými pozostatkami a ďalšími predmetmi hmotnej kultúry. 
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Predmetná vec je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt: 

Historická hodnota: Lokalita je dokladom historického vývoja vidieckeho osídlenia na strednom Spiši 

v 13. - 15. storočí. Zalužany boli vybudované na mieste staršieho slovanského sídliska (cca koniec 9. – 

prvá pol. 13 st.). Panský dvorec je dokladom stavebno-historického vývoja stredovekej vidieckej  

architektúry sídel nižšej šľachty na Spiši v 13. - 15. stor. Stavby vypovedajú o pomeroch a spôsobe života 

miestneho feudála. Kostol je dokladom stavebno-historického vývoja stredovekej vidieckej sakrálnej 

architektúry na Spiši v uvedených storočiach. Ide o typ tzv. kolonizačného kostola, ktorý bol panským 

kostolom. Cintorín je dokladom novovekého kresťanského funerálneho rítu  na Spiši v 17. - 18. stor. 

Priestor panského dvorca s už zaniknutými stavbami bol využívaný obyvateľmi novovzniknutých 

Nemešian (spočiatku niektorých presídlených poddaných a potomkov zemanov zo Zalužian) ako cintorín, 

ktorý vznikol na území pôvodnej staršej dediny. 

Spoločenská hodnota: Zaniknutá dedina predstavuje jedinečný príklad stredovekého vidieckeho sídla 

s kostolom a kúriou (panským dvorcom s ovčincom a kováčskou dielňou) v pomerne zachovanom stave 

veľkej časti architektúr archeologizovaných pod terénom a kompaktnosti sídelného celku. Panský dvorec 

je jedinečným príkladom stredovekej vidieckej architektúry sídel nižšej šľachty na Spiši v 13. - 15. stor. 

spolu s hospodárskymi stavbami (ovčincom a kováčskou dielňou), kostol predstavuje príklad stredovekej 

sakrálnej architektúry danej oblasti. Technikou výstavby, interiérovou výzdobou a úpravou ho možno 

zaradiť medzi hodnotné sakrálne stavby regiónu. Zachovaný novoveký cintorín na mieste stredovekého 

sídla je dokladom spôsobu pochovávania a spätosti niekdajšieho obyvateľstva s územím bývalej dediny, 

v ktorej žili ich predkovia.   

Krajinná hodnota: Lokalita nebola narušená neskoršími zásahmi a do značnej miery si zachovala svoju 

pôvodnú terénnu konfiguráciu s kostolom na návrší, panským dvorcom a dedinou v údolnej časti pod 

nim. Zo západu bol dvorec čiastočne chránený potokom, ktorý zároveň tvoril hranicu medzi chotármi. 

Cintorín bol začlenený do údolnej polohy pôvodného stredovekého dedinského sídliska.  

Urbanistická hodnota: Priestorovo nenarušená objektová skladba je dokladom urbanistickej koncepcie 

využívajúcej terénnu konfiguráciu v lokalite, v ktorom bolo stredoveké vidiecke sídlo situované.  

Charakteristické je situovanie ohradeného dvorca a sakrálnej stavby na vyvýšenom, strategicky 

výhodnom mieste. Súčasne zachovaná cestná sieť nám však neumožňuje bližšie určenie či ide o typ 

prechodného alebo koncového  sídla (možné zistiť ďalšími výskumami). Cez zalužanský chotár (ponad 

dnešné Nemešany) prechádzala v stredoveku cesta, tzv. via magna, s nadregionálnym významom. 

Zástavba v rámci dvorca je funkčne delená na obytnú a hospodársku časť. Objekty svojím umiestnením 

v rámci dvorca odzrkadľujú spôsob života, hospodárenia a praktické odčlenenie hospodárskych 

a výrobných stavieb z bezpečnostných dôvodov od samotného obydlia, čo je charakteristickým prvkom 

takýchto sídel. Kostol sa v rámci stredovekého sídla nachádzal na dominantnom, najexponovanejšom 

mieste, v jeho severnej časti na vyvýšenine, pričom ostatná časť dediny s obydliami a panským sídlom sa 

nachádzali prevažne južne od kostola a bližšie k potoku. Cintorín sa v rámci danej lokality prekrýva 

s územím pôvodného panského dvorca. Dôležitý je vzťah situovania novovekého cintorína vzhľadom k 

novovekému vidieckemu sídlu Nemešany, ktoré je pomerne vzdialené juhozápadným smerom. 

Architektonická hodnota: Zachovali sa viaceré časti architektúr, tvoriacich stredoveký sídelný celok.  

Zachované sú časti základových a nadzákladových murív panského sídla – kúrie, ktorej základ tvorí 

pôvodne dvojpodlažná obytná veža, ku ktorej boli postupne pristavované ďalšie miestnosti a objekty 

areálu. Súčasťou tohto obydlia bola klenutá chodba, čierna kuchyňa s pecou, predsieň a ďalšie priestory 

na západnej a východnej strane. Ako súčasť areálu sa zachovali časti hospodárskych stavieb – kováčskej 

dielne a ovčinca. Dôležitým prvkom bol ohradový múr, ktorý mal aj fortifikačnú úlohu. Murivá sú tvorené 

nepravidelnými travertínovými kvádrami, miestami je murivo riadkové. Zachované sú niektoré 

architektonické články ako ostenia portálov a okien, vytvorené opracovaním taktiež travertínového 

kamenného materiálu. Sčasti sa zachovali aj omietky s béžovým náterom, čo svedčí o pomerne vysokom 
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stupni kvality bývania. Vzhľadom na povahu veci je predpoklad existencie viacerých ďalších hodnotných 

súčastí, prvkov a detailov. Doložené sú niektoré stavby aj mimo panského dvorca. 

Zachované sú zvyšky kostola, ktorého prvá stavebná fáza spadá do poslednej tretiny 13. st. Typologicky 

ide o jednoloďový emporový dedinský kostol s pravouhlým presbytériom a predstavanou vežou na 

západe. K presbytériu je zo severu pripojená sakristia a osárium. Presbytérium bolo zaklenuté krížovou 

klenbou. Okrem vstupu z podvežia bolo v tretej stavebnej fáze prístupné presbytérium portálom v južnej 

stene. Múry kostola sú zachované do výšky cca 200 cm. Nájdené boli viaceré architektonické články ako 

napr. rebrá klenby a travertínové obloženie portálov. V interiéri boli zachované časti hlavného oltára 

a kazateľnice. 

Vedecká hodnota: Na lokalite bol v rokoch 1955 – 1957 realizovaný archeologický výskum Štátneho 

archeologického ústavu Nitra, pobočka Košice pod vedením Dr. Bela Pollu, DrSc.. Výskumom bol získaný 

celý rad pamiatok hmotnej kultúry z obdobia stredoveku: nehnuteľné nálezy základovej a nadzákladovej 

architektúry, architektonické články, celky a fragmenty úžitkovej keramiky, širokej škály kovových 

predmetov, poľnohospodárskych nástrojov, remeselných nástrojov, stavebných kovaní, domáceho 

náčinia, militárií, súčastí odevov, mincí a p.. Niektoré murované konštrukcie s detailmi sa zachovali až do 

výšky cca 400 cm.  Lokalita má vedecký potenciál spočívajúci v ďalších predpokladaných nálezoch, ktoré 

môžu priniesť významné informácie o danej lokalite, architektúre, miestnej stredovekej populácii a jej 

spôsobe života a pod.. 

Umelecko-remeselná hodnota: Hnuteľné pamiatky hmotnej kultúry s umelecko-remeselnou hodnotou 

získané archeologickým výskumom sú deponované v Archeologickom ústave SAV v Nitre a dokladajú 

vývoj umeleckého remesla na Spiši. Nájdené boli na ploche panského dvorca taktiež súčasti ako napr. 

výtvarne zdobené kovania dubových dverí (zhorené) - masívne železné závesy (z toho jeden trojramenný 

s ramenami ukončenými lipovými lístkami, či ďalší s gotickou štylizovanou ľaliou) a železné rozetky.  

Viaceré architektonické prvky a detaily kostola boli kvalitne umelecko-remeselne spracované, 

porovnateľne s inými zachovanými kostolmi na Spiši. Travertínové rebrá svätyne mali žliabkovitý tvar. 

Zachoval sa kamenosochársky zdobený tympanón pastofória. Vzácnym je nález náhrobného kameňa 

v podobe travertínovej dosky s reliéfom štylizovaného gotického kríža vyrastajúceho z plastického 

polkruhu. Z cintorína boli získané viaceré hodnotné predmety hmotnej kultúry ako napr. milodary, krížik 

z ruženca, ozdoba z bronzového pliešku, zvyšky látky a čelenky, bronzová sponka do vlasov, železný 

prsteň a pod.. 

Výtvarná hodnota: Objekt kostola má vzhľadom na svoju funkciu a typ – sakrálna architektúra, potenciál 

existencie výtvarných súčastí a výzdoby. V presbytériu sú doložené fresky, pochádzajúce z prelomu 14. 

a 15. st.. Rebrá klenby boli polychromované (geometrické obrazce v červenej, bielej, modrej, žltej 

a zelenej farebnosti), ako aj ďalšie články (kamenné ostenia portálov a pastofória, triumfálny oblúk aj s 

nápisom). 

 

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. 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 Slovenská republika je tiež v tejto oblasti viazaná 

medzinárodnými svetovými a európskymi dohovormi o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. 

V zmysle § 27 ods. 1 pamiatkového zákona základná ochrana kultúrnej pamiatky je súhrn činností 

a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej 

pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob 

využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 
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Podľa § 27 ods. 2 pamiatkového zákona 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 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 Slovenskej republiky, 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 riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 
 

 
 

PhDr. Radoslav R a g a č, PhD., v. r. 
generálny riaditeľ 

dočasne vymenovaný 
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Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na:  
Úradnej tabuli Obecného úradu Nemešany 
Úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR 
Webovom sídle Pamiatkového úradu SR – www.pamiatky.sk 
Centrálnej úradnej elektronickej tabuli  – www.slovensko.sk   
 
 
 
Vyvesené  dňa: ................................  Zvesené dňa: .................................. 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje – doporučene (po nadobudnutí právoplatnosti): 
Okresný úrad Levoča, katastrálny odbor, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča 
 
Na vedomie: 
Krajský pamiatkový úrad Prešov 
Pamiatkový úrad SR – na založenie do spisu (2x) 


