
    
 
 
  
 
 

Zásady pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných 
priestranstvách a mestských budovách mesta Nová Baňa  

 
Prvá časť 

Úvodné ustanovenie 
 
Charakteristika verejného priestranstva: Verejné priestranstvá sú verejnosti prístupné 
pozemky vo vlastníctve obce slúžiace na verejné užívanie najmä ciest I. až III. triedy, miestne 
komunikácie, chodníky, schodiská, parkoviská, zastávky, parky a verejná zeleň, areály škôl a 
školských zariadení, detské športové ihriská, vodné toky a nábrežia, vodné plochy a ich okolie 
a pod.   

 
Čl. 1 

Účel nariadenia 

Účelom týchto Zásad je stanoviť podmienky osadenia pamätných tabúľ, búst a pomníkov na 
verejných priestranstvách a mestských budovách v meste Nová Baňa a upravuje ostatné s tým 
súvisiace náležitosti. 

Čl. 2 
Pamätné tabule, busty a pomníky 

1/ Mestské zastupiteľstvo mesta Nová  Baňa môže schváliť umiestnenie pamätnej tabule, 
busty alebo pomníka najmä:  

a/ za mimoriadne tvorivé výkony občanov, ktoré obohacujú ľudské poznanie, národnú   
kultúru, náboženské a duchovné hodnoty  

b/bza mimoriadne aktivity obyvateľov, ktoré prispeli k upevneniu štátnosti a k 
ekonomickému a spoločensko-politickému rastu štátu,  

c/ za mimoriadne aktivity obyvateľov v boji za mier a ľudské práva, presahujúce 
regionálny význam,  

d/ za mimoriadne významnú činnosť a aktivity osôb alebo inštitúcií, ktoré sa zaslúžili 
o všestranný rozvoj, čím podstatne vzrástol jeho nadregionálny význam (v oblasti kultúry, 
politiky, školstva, športu a pod.)  

2/ Zhotoviť a umiestniť možno:  

a/  pamätnú tabuľu jednotlivcom, inštitúciám i udalostiam,  
        b/  bustu jednotlivcom,  
        c/  pomník jednotlivcom i udalostiam.  

3/ Pamätná tabuľa, busta alebo pomník sa spravidla umiestňujú na pamiatku zosnulým 
občanom a pamätná tabuľa tiež na počesť inštitúcií:  

a/ pri výročí mimoriadne dôležitej udalosti, na ktorej sa významne podieľali,  
b/ pri významných výročiach jednotlivcov, 
c/ipri významných výročiach vzniku a začatia činnosti inštitúcií, pri podujatiach    

súvisiacich s ocenenými osobnosťami a pod.  
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Druhá časť 
Postup pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov 

 
Čl. 1 

Predkladanie návrhov na osadenie pamätných tabúľ, búst a pomníkov 
Návrhy na osadenie pamätných tabúl, búst a pomníkov na verejných priestranstvách mesta 
Nová Baňa a mestských budovách predkladá na základe Návrhu navrhovateľ Komisii kultúry, 
vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani.  

Čl. 2 
Posudzovanie návrhov na osadenie pamätných tabúľ, búst a pomníkov 

1/ Návrhy na osadenie pamätných tabúľ, búst a pomníkov posudzuje Komisia kultúry, 
mládeže, vzdelávania a športu pri MsZ v Novej Bani na základe posudku  (povinná príloha 
návrhu na osadenie) odborníkov na danú oblasť ( napr. história, veda, výskum, kultúra, šport 
a pod.).  

Posudku podlieha: 
- umiestnenie (vyjadrenie pamiatkového úradu, architekta, príp. výtvarníka) 
- text, posúdený odborníkmi na danú oblasť 
- finančné zdroje ( navrhovateľ, mesto, OZ, verejná zbierka, cirkev a pod.) 

2/ Predpokladané návrhy musia obsahovať (povinné údaje):  

 a/ osobné údaje navrhovaného 
– jednotlivci: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a úmrtia, oblasť v ktorej 

navrhnutý (á) pôsobil (a).  
-  Inštitúcie: názov inštitúcie, termín začatia a ukončenia jej činnosti, oblasť v ktorej 

pôsobila, mená jej vedúcich predstaviteľov príp. zriaďovateľa,  
b/ podrobné zdôvodnenie činnosti s dôrazom na aktivity, pre ktoré je navrhnuté schváliť 
zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka  
c/ z akej príležitosti ocenenie udeliť (úspechy doma i v zahraničí, príp. ocenenia či 
vyznamenania),  
c/ posudok odborníkov na danú oblasť,  
d/ odporučenie miesta osadenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka,  
e/ grafický návrh a text, odporučený na uvedenie na pamätnej tabuli,  
f/ povolenie príslušného stavebného úradu v zmysle stavebného zákona, 
g/návrh finančného zabezpečenia – akou čiastkou sa bude navrhovateľ, resp. inštitúcia 
podieľať na finančnom zabezpečení zhotovenia a osadenia pamätnej tabule, busty a pomníka.  

3/ Komisia predložené návrhy preskúma a z tých, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v týchto 
Zásadách, pripraví návrhy na osadenie pamätnej tabule, busty a pomníka, spracuje k nim 
stanovisko a predloží ho Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa.  

Čl. 3 
Schvaľovanie návrhov na osadenie pamätných tabúľ, búst a pomníkov 

Konečné rozhodnutie o zhotovení a umiestnení pamätnej tabule, busty a pomníka schvaľuje 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa na základe stanoviska Komisie kultúry, vzdelávania, 
mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani. 

 
 
 
 



    
 

Čl. 4 
Odhalenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka 

Odhalenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka sa uskutočňuje slávnostným spôsobom za 
prítomnosti navrhovateľa a najbližších príbuzných oceneného u jednotlivcov, resp. za 
prítomnosti žijúcich občanov, ktorí sa podieľali na činnosti inštitúcie a s pozvaním čestných 
hostí z politického, kultúrneho, vedeckého a spoločenského  života a pod. ( prezident, 
ministri, riaditelia a pod.) 

Tretia časť 
Spoločné ustanovenie 

 
Čl. 1 

Evidencia pamätných tabúľ, búst a pomníkov 

Evidenciu pamätných tabúľ, búst a pomníkov mesta Nová Baňa vedie a archivuje Oddelenie 
výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta Nová Baňa.  

 
Štvrtá časť 

Záverečné ustanovenie 

Tieto Zásady boli schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa dňa 27. 8. 2014, 
uznesením č. 46/2014 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia Mestským 
zastupiteľstvom. 

 
 
 
V Novej Bani, dňa 27. 8. 2014  
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ján Havran, v. r.  
primátor mesta 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
  
 
 

Súčasťou Zásad sú prílohy č. 1, 2.  
 
Príloha č. 1  

V Z O R 
Návrh na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka, 

pre fyzickú osobu. 
 
Údaje navrhovateľa:  
- titul, meno a priezvisko,  
- zamestnanie,  
- kontaktná adresa,  
- podpis.  
 
Údaje navrhovaného:  
- titul, meno a priezvisko,  
- dátum narodenia, úmrtia  
- povolanie (oblasť, v ktorej navrhnutý (á) pôsobil (a)) 
-izamestnanie (názov inštitúcie, termín začatia a ukončenia jej činnosti, oblasť v ktorej 

pôsobila, mená jej vedúcich predstaviteľov príp. zriaďovateľa) 
- národnosť  
- kontaktná adresa najbližších pozostalých. 
 
Zdôvodnenie odporúčania:  
- podrobné zhodnotenia činnosti, s dôrazom na aktivity, pre ktoré je navrhnuté schválenie 
zhotovenia a umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka  
 
Ocenenie udeliť:  
- z príležitosti významného výročia (uviesť akého)  
- z príležitosti úspešnej reprezentácie mesta alebo dosiahnutia významného úspechu v oblasti 
kultúry, politiky, športu a pod.  
 
Ďalšie náležitosti návrhu:  
- odporúčanie miesta umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka 
- posudok odborníkov na danú oblasť  
- grafický návrh a text odporúčaný na uvedenie na pamätnej tabuli  
- súhlas majiteľa nehnuteľnosti s umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka  
- povolenie príslušného stavebného úradu v zmysle stavebného zákona  
- návrh rozpočtu zhotovenia a osadenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka a jeho  
  finančné krytie. 
-Nepovinné prílohy: napr. petícia 
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Príloha č. 2  

V Z O R 
 

Návrh na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka 
pre právnickú osobu 

 
Údaje navrhovateľa:  
- titul, meno a priezvisko,  
- povolanie,  
- zamestnanie,  
- kontaktná adresa  
- podpis  
 
Údaje navrhovaného:  
- názov,  
- kontaktná adresa ,  
- termín začatia a ukončenia jej činnosti,  
- oblasť, v ktorej navrhnutý (á) pôsobil (a) 
- mená zodpovedných vedúcich predstaviteľov  
 
Zdôvodnenie odporúčania:  
- podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, s dôrazom na aktivity, pre ktoré je navrhnuté 
schválenie zhotovenia a umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka.  
 
Ocenenie udeliť:  
- z príležitosti významného výročia (uviesť akého)  
- z príležitosti úspešnej reprezentácie mesta alebo dosiahnutia významného úspechu v oblasti 
kultúry, politiky, športu a pod.  
 
Ďalšie náležitosti návrhu:  
- odporúčanie miesta umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka 
- posudok odborníkov na danú oblasť  
- grafický návrh a text odporúčaný na uvedenie na pamätnej tabuli  
- súhlas majiteľa nehnuteľnosti s umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka  
- povolenie príslušného stavebného úradu v zmysle stavebného zákona  
- návrh rozpočtu zhotovenia a osadenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka a jeho  
  finančné krytie. 
-Nepovinné prílohy: napr. petícia 
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