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č.j.: PUSR-2021/1042-6/34879/Orv                                                                 V Bratislave, dňa: 05. 05. 2021 

 

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 zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  
podľa § 22, ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,  

v znení neskorších predpisov. 
 

 
Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2021/1042-2/18331/Orv zo dňa                    
08. 03. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 04. 2021, bola do registra nehnuteľných           
kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísaná nehnuteľná kultúrna pa-
miatka:   
 
1. Názov pamiatky: Zvonica- /1 Zvonica 
2. Číslo v registri zápisov Ústredného zoznamu:   12248/1    
3. Adresa     
    Obec:   Nová Dedinka                  Miestna časť:  --- 
    Ulica:  --- Por. číslo:  --- Súp. číslo:  --- 
    Okres:  Senec  Kraj:  Bratislavský 
4. Katastrálne územie:  Dedinka pri Dunaji 
   Parcelné čísla:  110/2 
5. Vlastník (správca): list vlastníctva nezaložený, správca: Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 

Nová Dedinka 

 
6. Dôvod pamiatkovej ochrany:  
Kompaktne zachovaná zvonica v Novej Dedinke, postavená v historizujúcom slohu v roku 1913, do-
tvára urbanistický charakter obce a je cenným dokladom drobnej vidieckej architektúry s osobitým 
výrazom. Tvorí jednu z architektonických dominánt obce, je neodmysliteľnou súčasťou jej historické-
ho aj súčasného urbanizmu a svojím umiestnením na križovatke ciest predstavuje významný orien-
tačný bod v tomto priestore. Členenie fasád, kordónová rímsa, konzoly s rastlinnými motívmi podpie-
rajúce podstrešnú rímsu, bosáž, nárožné lizény a niky tvoria z predmetnej zvonice ojedinelú výtvarne 
a architektonicky hodnotnú stavbu. Hodnotnú výtvarnú súčasť zvonice predstavujú kamenné vysoké 
reliéfy v nikách, znázorňujúce na južnej fasáde sv. Trojicu, na západnej Lurdskú Pannu Máriu a nad 
vchodom hlavu Krista. Reliéfy vznikli pravdepodobne spolu s výstavbou zvonice v roku 1913 ako pre-
jav ľudovej zbožnosti. Predstavujú kvalitnú kamenársku prácu, spolu s dekoratívnymi architektonic-
kými prvkami sa nenahraditeľným spôsobom podieľajú na celkovom výraze zvonice a dodávajú
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jej charakteristický ráz. Zvonica predstavuje významnú kompozičnú zložku priestranstva v blízkosti 
obecného úradu s dnes nezastupiteľnou funkciou v zástavbe obce. Spolu so zvonicou v časti Nová Ves 
pri Dunaji dokladuje historický, spoločenský a urbanistický vývoj zlúčených obcí Dedinka pri Dunaji 
a Nová Ves pri Dunaji. Zvonica je nositeľom historickej, spoločenskej, architektonickej, výtvarnej  a 
urbanistickej pamiatkovej hodnoty. 

 
 
 
 
 
   PhDr. Radoslav Ragač, PhD.  

                         generálny riaditeľ 
        dočasne vymenovaný    

 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť vyhotovenia:  Mgr. Milada Oravcová  
 
 
 
 
 
Príloha  
Poučenie o právach a povinnostiach vlastníka kultúrnej pamiatky 
 
 

Oznámenie o zápise do ÚZPF sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na:  
1. úradnej tabuli Obecného úradu Nová Dedinka 
2. úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR  
3. webovom sídle Pamiatkového úradu SR – www.pamiatky.sk  
4. centrálnej úradnej elektronickej tabuli – www.slovensko.sk  
 
 
Vyvesené dňa: ................................   Zvesené dňa: ..................................  
 
Pečiatka a podpis: .......................... 
 

 
 
Oznámenie o zápise do ÚZPF sa doručuje doporučene s prílohou: 
5. Obecný úrad Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka 
 
Na vedomie:  
6. Krajský pamiatkový úrad Bratislava   
7. Pamiatkový úrad SR – na založenie do spisu 

 


