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UZNESENIE MsR č. 2- ....../2020 
 

Mestská rada v Pezinku 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 5 písm. b), § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

schváliť 
 

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach 
mesta Pezinok, v znení neskorších VZN 

(a to VZN č. 2/2010, VZN č. 2/2012, VZN č. 1/2014, VZN č. 18/2015 a VZN č. 10/2017) 
 

a následne 
vypracovať 

úplné znenie VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) bez pripomienok  
 

b) s týmito pripomienkami 
 



Dôvodová správa: 
I. 

Dôležitou kompetenciou Mestského zastupiteľstva je uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach 
(ďalej len „VZN“). Mestské zastupiteľstvo môže vydávať VZN tak vo veciach územnej samosprávy  
(§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.), ako aj vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, ale v tomto 
prípade musí existovať splnomocnenie zo zákona (§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).  
 

Návrh VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo rokovať, musí byť zverejnený obvyklým spôsobom 
najmenej na dobu 15 dní pred jeho prerokovaním v MsZ. Počas vyvesenia začína plynúť 10-dňová 
lehota, počas ktorej môžu tak fyzické, ako aj právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN. 
Pripomienkou možno navrhnúť nový text, odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie 
alebo spresnenie pôvodného textu). Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 
podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie 
obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto pripomienku predložil, ktorým pripomienkam 
sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov (§ 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie 
pripomienok sa musí predložiť poslancom MsZ najneskôr 3 dni pred rokovaním MsZ o návrhu VZN. 
 

II. 
 
Mesto Pezinok rozhodlo o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností mesta Pezinok, 
formou VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok, v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 
Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov: 
 

„§ 14 Obec 

(4) Obec môže 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. Zoznam evidovaných pamätihodností obce predloží obec na odborné a 

dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj 

stavebnému úradu.“ 
 
 
 
Predložené VZN upravuje najmä zmenu v zozname pamätihodností v časti 
a) hnuteľné i nehnuteľné veci, ktoré neboli vyhlásené za kultúrne pamiatky, ktoré však majú pre mesto 
historickú, architektonickú, umeleckú, umelecko-remeselnú, urbanistickú hodnotu 
a c) chránená zeleň na území mesta Pezinok 
s podrobným zdôvodnením od Mestského múzea v Pezinku, ktoré je prílohou tohto materiálu. 
 
Zároveň sa v texte VZN ruší povinnosť Mestského múzea ako garanta predkladať raz ročne správu o 
zmenách v evidencii pamätihodností, vzhľadom na to, že zmena v evidencii nie je taká častá a vo VZN 
je upravená povinnosť garanta predkladať MsZ každú zmenu v evidencii pamätihodností. 
 
Súčasťou VZN je aj príloha so zoznamom všetkých pamätihodností. 
 
 
Prílohy: 
Evidencia pamätihodností mesta Pezinok – návrh na zmeny v zozname 
Návrh VZN (s prílohou) 
 
 
Spracoval Mgr. Peter Štetka 
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Evidencia pamätihodností mesta Pezinok – návrh na zmeny v zozname 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok, ktoré vzniklo v snahe 

o zachovanie historického rázu mesta v jeho dnešnej podobe, o ochranu technických pamiatok, drobných 

architektúr a umeleckých diel, nachádzajúcich sa na území mesta a v jeho okolí, zdokumentovanie 

predpokladaných archeologických lokalít a ktoré má zároveň slúžiť ako pomocný pracovný materiál pre 

pracovníkov Mestského úradu a Stavebného úradu pri úkonoch, súvisiacich so správnymi konaniami, určilo 

za garanta evidencie pamätihodností Mestské múzeum v Pezinku.  

 Evidencia je rozdelená na časť  

a) hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré neboli vyhlásené za NKP, ktoré však majú pre mesto historickú,  

architektonickú, umeleckú, umelecko-remeselnú, urbanistickú hodnotu 

b) archeologické náleziská na území mesta Pezinok 

c) chránená zeleň na území mesta Pezinok 

 V uplynulých rokoch bolo niekoľko nehnuteľností evidovaných v časti a) evidencie pamätihodností 

vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku. Mestské múzeum sa ako garant evidencie preto rozhodlo podať 

návrh na ich vyradenie. V súvislosti s týmto krokom sme pristúpili k celkovej revízii a kontrole zoznamu. Jej 

výsledkom je predložený materiál, ktorým navrhujeme : 

- vyradenie tých objektov z časti a) evidencie pamätihodností, ktoré boli vyhlásené za národné 

kultúrne pamiatky a sú súčasťou Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Ide o nasledujúce 

objekty: ev.č. 4 - vinohradnícky dom na ul. M. R. Štefánika 13 (vyhlásený za NKP 18. 12. 2017); 

ev.č. 5 -  vinohradnícky dom na ul. M. R. Štefánika 15 (vyhlásený za NKP 14. 12. 2017), ev.č. 7 - 

Trojičný reliéf na objekte na ul. M. R. Štefánika 19 (súčasť NKP), ev.č. 14 - Evanjelický kostol na 

Potočnej 2 (vyhlásený za NKP 28. 2. 2018); ev.č. 16 - vinohradnícky dom na Potočnej 1 (vyhlásený 

za NKP 12. 2. 2018); ev.č. 21 - meštiansky dom na Holubyho 23 (vyhlásený za NKP 5. 12. 2016) 

a ev.č. 22 - vinohradnícky dom na Holubyho 24 (vyhlásený za NKP 12. 2. 2018)   

- vyradenie nehnuteľnosti z časti a) evidencie pamätihodností z dôvodu zrealizovanej asanácie. Ide 

o technickú stavbu pod ev.č. 24 – sýpka na Holubyho 23 (asanovaná na jeseň 2016)  

- opravu chyby v adrese v časti a) evidencie pamätihodností pri objekte ev.č. 27 Moyzesova 6 – 

renesančný vinohradnícky dom (v zozname, ktorý je prílohou VZN č. 2/2007 je uvedené Moyzesova 

9 – renesančný vinohradnícky dom) 



  
 

- rozdelenie a spresnenie ev.č. 55 „Parčík s pomníkom osloboditeľom II. sv. vojny“ na 

Mladoboleslavskej ulici nasledovne: v časti a) evidencie pamätihodností  ev.č. 55 „Pomník 

osloboditeľom II. sv. vojny“ a časti c) evidencie pamätihodností ev.č. 9 „Parčík na Mladoboleslavskej 

ulici“  

- doplnenie zoznamu pamätihodností mesta Pezinok v častiach a) hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré 

neboli vyhlásené za NKP, ktoré však majú pre mesto historickú, architektonickú, umeleckú, 

umelecko-remeselnú, urbanistickú hodnotu  a v časti c) chránená zeleň na území mesta Pezinok.  

 

Všetky uvedené zmeny sú zosumarizované aj v tabuľke v závere tohto návrhu.  

 

Návrhy na zápis do evidencie pamätihodností  

a) hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré neboli vyhlásené za NKP, ktoré však majú pre mesto 

historickú, architektonickú, umeleckú, umelecko-remeselnú, urbanistickú hodnotu 

 
Ev. č. Pamätihodnosť Adresné údaje Bližšie určenie Stručná charakteristika  

56 
 
 

Huncokárska 
usadlosť (Juriška) 
 

 
č. parcely 6744 
 
 

Severovýchodný okraj 
lúky, Lipiny 
 

Zvyšky obvodového muriva  
 
 

57 
 
 
 

Huncokárska  
usadlosť 
 
 

č. parcely 6734 
 
 
 

Severný okraj lúky, 
Veľká lúka 
 
 

Zvyšky obvodového muriva 
 
 
 

58 
 
 

Mlyn 
 
 

č. parcely 6510/7 
 
 

Pod cestou na P. 
Babu, na ľavom brehu 
potoka Blatina 
 

 
Zvyšky obvodového muriva staršieho 
objektu 
 

 
59 
 
 
 
 

 
Píla, vodná 
 
 
 
 

 
č. parcely 6558 
 
 
 
 

Pod cestou na P. 
Babu – časť Píla, pri 
areály skautského 
tábora, na ľavom 
brehu potoka Blatina 
 

 
Jednoduchý objekt stojaci na 
obdĺžnikovom pôdoryse, slúžiaci ako píla 
 
 
 

60 
 

 
Mlyn 
 
 
 

č. parcely 972  
 
 
 

Medzi Fabiánovým 
mlynom 
a Psychiatrickou 
nemocnicou Philippa 
Pinela, na ľavom 
brehu rieky Blatina  

Zvyšky obvodového muriva 
 
 
 

61 

 
Kameň, hraničný 
 
 

 
č. parcely 6730/1 
 
 

Južný okraj lesa, 
západne od 
podzemného objektu 
CO 
 
 

 
Kamenný blok s tesaným nápisom 
 
 



  
 

62 

 
Kríž, prícestný,  
kamenný 
 

č. parcely 1393 
 
 

Rázcestie Rázusovej 
a Cajlanskej ulice 
 

Kamenný kríž s ukrižovaným Kristom 
a kovaným zábradlím  
 

63 
 

 
Plastika, exteriérová 
 
 

č. parcely 3690/2 
parčík na ulici 1. mája 
 

Zelený blok vyhradený 
pre oddych 
 

Odlievaná plastika 
 

64 
 

 
Reliéf 
 
 

č. parcely 3903 
Vajanského 16,  
Pezinok 

MŠ Vajanského, 
Uličná fasáda 
 

 
Plastický reliéf kolorovaný 
  

 
 
 
 

č. 56 Huncokárska usadlosť Juriška – zachované zvyšky obytnej stavby postavenej pravdepodobne 

koncom 18. alebo na začiatku 19. storočia. Jednopodlažný objekt na obdĺžnikovom pôdoryse postavený 

z lomového kameňa delený na izbu, kuchyňu, pitvor a hospodársku časť (maštaľ). Objekt bol ako 

väčšina podobných huncokárskych stavieb zastrešený sedlovou strechou. V blízkosti stála jednoduchá 

hospodárska stavba (chliev) menších rozmerov. Súčasťou každej usadlosti bola ovocná záhrada, ktorej 

stopy sú dodnes viditeľné.  

 Vlastník – LV nezaložený, lesný pozemok  

Huncokári – boli nemeckí drevorubači, ktorí prišli na územie Malých Karpát v prvej polovici 18. storočia 

a postupne osídlili územie po Myjavu a časť územia v Považskom Inovci. Na území Pezinka boli 

sústredení najmä na Pálffyovských majetkoch. Ich prácou nebola len ťažba a zvážanie dreva, ale aj 

výsadba mladých stromčekov, úprava lesných ciest a pod. K dispozícii za tieto služby dostali dom so 

záhradou, ktorý si prezieravo stavali pri zdroji pitnej vody. Každá huncokárska usadlosť bola plne 

sebestačná, na pridelenej pôde mohli pestovať sezónnu zeleninu a chovať viaceré hospodárske 

zvieratá. Žili v uzavretom spoločenstve, jednotlivé usadlosti – rodiny žili roztrúsené na samotách. 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

č. 57 Huncokárska usadlosť (Veľká lúka) – zvyšky staršieho huncokárskeho obydlia postaveného zo 

štiepaného lomového kameňa na obdĺžnikovom pôdoryse. Charakter ani celkovú pôdorysnú skladbu 

objektu nepoznáme.  

Vlastník – Lesy Slovenskej republiky š.p. 

 

 



  
 

 

 

 

 

č. 58 Mlyn – pozostatky obvodového muriva pôvodne potočného mlyna, ktorý patril do sústavy viacerých 

mlynov v povodí riečky Blatina v Hrubej doline. Zachované zvyšky mlyna sa nachádzajú neďaleko areálu 

Psychiatrickej Nemocnica Philippa Pinela na ľavej strane cestnej komunikácie vedúcej na Pezinskú Babu. 

Podľa historických prameňov mal objekt koncom 19. storočia obdĺžnikový pôdorys s pravouhlým ustúpením 

pre vodné koleso. Mlyn bol poháňaný privádzanou vodou pravouhlo zalomenou a zvedenou pod objekt na 

hornú časť dreveného kolesa prostredníctvom žľabu. Súčasťou areálu boli aj hospodárske stavby a taktiež 

samostatne situovaný, bližšie k hlavnej cestnej komunikácii na Pezinskú Babu, dom mlynára. V polovici 18. 

storočia sa spomína ako vlastník Richard Plank. Koncom 19. storočia patril mlyn rodine Brenner, neskôr 

Pálffyovcom a k posledným známym majiteľom využívajúcim objekt ako mlyn patrili Kernovci. V súčasnosti 

zachovaný dom mlynára bol postavený pravdepodobne niekedy na začiatku 20. storočia na mieste staršej 

stavby. Vlastník – Lesy Slovenskej republiky, š.p. 

 



  
 

 

 

 

č. 59 Píla – zaniknuté zvyšky staršieho objektu obdĺžnikového pôdorysu slúžiaceho ako súčasť usadlosti píly 

s vodným náhonom, ktorú vlastnil Ján Pálffy.  V závere 19. storočia evidujeme na tomto pozemku tri objekty, 

dva menšie a jeden väčší objekt samotnej píly. Mechanizmus spočíval v princípe vodnej turbíny, ktorá 

poháňala dve kotúčové (kruhové) a dve rámové píly. K píle taktiež prislúchali aj voľné skladové plochy na 

uloženie dreva. Všetky objekty sú na obdĺžnikovom pôdoryse. Existujúci objekt bol postavený 

pravdepodobne koncom 18. alebo najneskôr začiatkom 19. storočia. Ostatné objekty vrátane píly s vodným 

náhonom už neexistujú.  

Vlastník – B. M. 



  
 

 

 

 

 

 

 



  
 

č. 60 Mlyn – Pozostatky obvodového muriva potočného mlyna, ktorý patril do sústavy potočných mlynov. 

Koncom 19. storočia sa tu nachádzal rozmernejší objekt s pôdorysom v tvare nepravidelného „L‟ 

s hospodárskym alebo obytným objektom. Na pozemku v teréne sú ešte aj dnes viditeľné súčasti 

pôvodného mlyna: časti trámového stropu, kamenné mlynské koleso. V prvej štvrtine 20. storočia vlastnili 

mlyn rodiny Balajovcov zároveň s rodinou Kubrických. Mlyn bol rozdelený pre každú rodinu so samostatným 

vstupom, pričom z každej bytovej jednotky bol umožnený vstup do samotnej mlynice.  

Vlastník – LV nezaložený, trávnatý porast 

 



  
 

 

 

 

 

č. 61 Hraničný kameň – tesaný kameň s obdĺžnikovou základňou a polkruhovým ukončením. V hornej časti 

kameňa sú situované iniciály C. F. P. (Gróf František Pálffy) a vročenie s rokom 1805. 

Hraničný kameň slúžil na vymedzenie rozsiahlych Pálffyovských majetkov na území Pezinka. 

Vlastník – Lesy Slovenskej republiky š.p. 



  
 

 

 



  
 

č. 62 Kríž, prícestný – Prícestný kamenný kríž s motívom ukrižovaného Krista na podstavci a s kovaným 

zábradlím po obvode. Vertikálne členenú architektúru tvoria v spodnej časti dva stupne, na ktoré nadväzuje 

obdĺžnikový nadstavec s plytkou nikou ukončenou lomeným oblúkom a s dvojito odstupňovanou rímsou. 

V nike je zakomponovaný reliéf tváre Panny Márie a pamätná tabuľka s rokom výstavby 1869 a rokom 

obnovy 1964. Podľa dostupných informácií bol kríž obnovený pezinským kamenárom Vladimírom Milkom. 

Pokračovaním architektúry je samotný kríž vo vrchole s ukrižovanou postavou Krista. Kríž je ohraničený 

kovaným zábradlím so severne orientovanou bránkou. Samotné oplotenie je vytvorené z vertikálne kladenej 

tyčoviny štvorcového profilu vo vrchole ukončené hrotmi. Stredný pás zábradlia tvoria dva protistojné 

polkruhové motívy. Hornú časť zábradlia po obvode lemuje pásovina. Postavený bol pravdepodobne ako 

pripomienka na epidémiu cholery, ktorá viackrát v priebehu 19. storočia postihla obec Cajla.  

Vlastník – mesto Pezinok 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

č. 63 Plastika exteriérová – autorom diela s názvom „Túžba‟ z roku 1968 je pôvodom bulharský sochár 

Emil Venkov, ktorý od roku 1988 žil a tvoril v Pezinku. Emil Venkov sa narodil 22. augusta 1937 v Sofii. 

Strednú školu vyštudoval na škole výtvarných umení (1952 – 1957), na Vysokej škole výtvarných umení v 

Sofii (1957 – 58). V roku 1960 prichádza do Bratislavy, kde študuje na Vysokej škole výtvarných umení na 

Katedre reliéfnej a pamätnej plastiky u prof. Rudolfa Pribiša. V jeho prácach dominuje dramatický 

a dynamický charakter, robustné tvary s bohato vyvinutou tvarovou kompozíciou. Od roku 1968 realizuje 

v spolupráci s architektúrou mnohé solitérne diela pre rôzne inštitúcie. Jeho práce sú vystavené v mnohých 

súkromných či verejných zbierkach nielen  na Slovensku, ale i v zahraničí. Zomrel 9. júna 2017 v Pezinku. 

Figuratívna plastika na nízkom betónovom podstavci, Technika – odlievanie, materiál – zliatina. Rozmery 

320 x 130 x 90 mm 

Vlastník – mesto Pezinok 

 



  
 

 

 

 

 

 



  
 

č. 64 Reliéf – plastický kolorovaný reliéf  z roku 1957 s motívom hrajúcich sa detí situovaný na uličnej 

fasáde materskej školy. Vertikálny motív je tvorených vo väčších hladkých plochách, ohraničený vystúpeným 

maľovaným rámom. Autorom je pezinský maliar Fridrich Moravčík, ktorý sa narodil 20. 2. 1916 

v Budmericiach. Svoje výtvarne vzdelanie získava na Škole umeleckých remesiel v Bratislave (1935 – 

1937). V rokoch 1938 – 1945 absolvuje štúdium na Majstrovskej škole bytového priemyslu. Ďalšie vzdelanie 

získava v Mníchove a Viedni. Začiatkom päťdesiatych rokov začína ako pedagóg na Strednej 

umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. Venoval sa predovšetkým technologickej stránke úžitkového 

výtvarníctva. Publikoval i prácu Metodika ladenia farieb s vlastným patentovaným systémom. Maľoval 

veduty, figurálne motívy, portréty a krajinky ktorým sa v neskoršom období naplno venoval. Je autorom 

výzdoby mnohých fasád budov alebo dekoratívnych návrhov pre interiéry. K dodnes zachovaným dielam 

patrí i sgrafitová výzdoba bytoviek na Mladoboleslavskej ulici alebo reliéf na budove základnej školy na 

Holubyho ulici, zapísané do zoznamu pamätihodnosti mesta. Žil a pracoval v Pezinku, kde prežil väčšiu časť 

svojho tvorivého života.  

Vlastník – mesto Pezinok 

 

 



  
 

 

 

 

 

c) chránená zeleň na území mesta Pezinok 

Ev. č. Pamätihodnosť Adresné údaje Bližšie určenie Stručná charakteristika  

10 
 
 

 
Dub letný 
Quercus robur, 1 ks 
 

č. parcely 733/1 
 

Areál MŠ generála 
Pekníka – pracovisko 
Cajlanská 7 
 

 
Listnatý strom s mohutnou a rozložito 
tvarovanou korunou 
 

11 

Topoľ sivý 
Populus x canescens, 
1 ks 

č. parcely 4864/1, 
Šancová ulica 

Dolný koniec ulice, pri 
bastióne 

Vysoký listnatý solitérny strom s rozložitou 
korunou 

12 

Pagaštan konský 
Aesculus 
hippocastanum, 4 ks 

č. parcely 4857/1 
Šancová ulica 

Pred budovou 
Slovenskej sporiteľne 

Vzrastlé jedince v skupinovej výsadbe 

 

 

č. 10 Dub letný (Quercus robum) – Mohutný listnatý strom duba letného situovaný v JZ nároží areálu 

škôlky. Zeleň s vysokou ekologickou a estetickou hodnotou. Strom prechádza do senescentnej fázy. 

Významná je i z dendrologického a krajinotvorného hľadiska. Vek stromu sa odhaduje na 100 – 150 

rokov. Dôležitý biotop pre veľké množstvo vzácnych druhov živočíchov. 

Vlastník – mesto Pezinok 

 



  
 

 

 

 



  
 

 

č. 11 Topoľ sivý (Populus x canescens)  – solitérne situovaný listnatý strom s rozložito tvarovanou 

mohutnou korunou. Strom z čeľade vrbovité, dorastajúci až do výšky 35 m. Obľubuje vlhké a kypré 

pôdy, pozdĺž potokov a riek – čomu by nasvedčovala i jeho poloha, keďže ho v minulosti obtekal potok. 

Dôvod návrhu: náučný a kultúrno-výchovný význam, spoločenská hodnota dreviny, biologická 

a ekologická hodnota, významný biotop a ochrana viacerým skupinám hmyzu. Významná drevina i z 

dendrologického a krajinotvorného hľadiska. Odhadovaný vek jedinca podľa všeobecnej rovnice 

približne 160 rokov. Výška približne 13 m.  

Vlastník – mesto Pezinok 

 

 



  
 

 

 

 

č. 12 Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) – 4 kusy vzrastlých jedincov sadených v skupine 

s úzkou kužeľovitou korunou, v minulosti nevhodne orezaný. Obľúbená okrasná drevina pestovaná 

hlavne v parkoch a veľkých záhradách. Môže rásť aj ako solitér, býva súčasťou alejí, alebo ako lem 

starých cestných komunikácií. Užitočná drevina vo včelárstve, kvety poskytujú množstvo 

tmavočerveného peľu, listy pagaštana poskytujú včelám medovicu. Patrí i k liečivým rastlinám (prvý krát 

spomenul Matthioli 1565). Pochádza zo severného Grécka a Albánska, odkiaľ sa v priebehu 16. 

storočia dostal aj do strednej Európy. Odhadovaný vek stromov 80 – 100 rokov. Výška stromov 5 – 10 

m.  

Vlastník – mesto Pezinok 

 

 

 



  
 

 

 

 

Vypracoval: Eduard Zvarik 

 

 

 

PhDr. Petra Pospechová 
             riaditeľka 

 
 
 
Pezinok, 5. 6. 2020 



Národná kultúrna pamiatka - na vyradenie
asanované - na vyradenie
oprava / spresnenie
zaradenie

Por.č. ev.č. Pamätihodnosť Adresné údaje Bližšie určenie Stručná charakteristika

1 1 Krušičova kúria Radničné námestie 9 Renesančný objekt s možným stredovekým jadrom

2 2 Mariánsky stĺp Radničné námestie Barokové votívne dielo z roku 1749

3 3 Pamätná tabuľa M.R. Štefánika 14 Pred budovou VÚB Pamätná tabuľa Jána Zigmundíka

4 4 Vinohradnícky  dom M.R. Štefánika 13 Renesančný objekt s možným stredovekým jadrom

5 5 Vinohradnícky dom M.R. Štefánika 15 Renesančný objekt s barokovou prestavbou a kalsicistickou úpravou fasády

6 6 Vinohradnícky dom M.R. Štefánika 17 Renesančný objekt z polovice 17. storočia s barokovou prestavbou v prvej polovici 

18. storočia

7 7 Trojičný reliéf M.R. Štefánika 19 Reliéf umiestnený na budove Barokový reliéf Korunovania Panny Márie

8 8 Meštiansky dom M.R. Štefánika 25 Fasáda domu Dvojpodlažný objekt upravený po roku 1910 s romantickou fasádou 

9 9 Socha Farská 5 Farská záhrada Baroková socha sv. Jána Nepomuckého z 1. polovice 18. storočia

10 10 Fara Farská 5 Barokový objekt rímsko-katolíckej fary

11 11 Kríž Farská 5 Farská záhrada Kríž zo začiatku 20. storočia

12 12 Epitaf Farská 5 Farská záhrada Renesančný náhrobný kameň, resp. jeho časť, umiestnený na múre farskej 

záhrady

13 13 Epitaf Farská 5 Farská záhrada Neskorogotický náhrobný kameň 

14 14 Evanjelický kostol Potočná 2 Klasicistická sakrálna stavba z 18. storočia s neogotickou vežou 

15 15 Epitaf, Davida Matthiasa († 1635)  Potočná 2 areál kostola, pri ohradovom múre
Renesančný náhrobný kameň pezinského richtára Davida Matthiasa († 1635) 

16 16 Vinohradnícky dom Potočná 1 Pokračovanie domu na Holubyho 24 Renesančný dom z konca 16. storočia

17 17 Vinohradnícky dom Potočná 5 Renesančný dom z druhej tretiny 16. storočia, s možným gotickým základom 

18 18 Meštiansky dom Holubyho 5 Malokarpatská knižnica Barokový objekt z 1. polovice 18. storočia

19 19 Meštiansky dom Holubyho 7 Fasáda domu - OTP Banka Reprezentačne riešený objekt s dekoratívnou fasádou z 19. storočia

20 20 Vinohradnícky dom Holubyho 20 Renesančno - barokový vinohradnícky dom s predpokladaným starším jadrom a so 

zachovanými výkladmi z obdobia I.ČSR

21 21 Meštiansky dom Holubyho 23 Renesančný objekt s barokovými úpravami a prestavbou 

22 22 Vinohradnícky dom Holubyho 24 Pôvodne renesančný dom zo 17. storočia s barokovou prestavbou; časť od 

Potočnej ulice z konca 16. storočia

23 23 Meštiansky dom Holubyho 26 Fasáda domu Neorenesančná fasáda zo začiatku 20. storočia na staršom murive

24 24 Technická stavba - sýpka Holubyho 35 Objekt vo dvore; sýpka Hospodárska stavba – sýpky z konca 19. storočia

25 25 Socha Holubyho 91 schodisko pred kláštorným kostolom Baroková socha sv. Floriána z pol. 18.storočia

a) hnuteľné i nehnuteľné veci, ktoré neboli vyhlásené za kultúrne pamiatky, ktoré však majú pre mesto historickú, architektonickú, umeleckú, umelecko-remeselnú, urbanistickú hodnotu



26 26 Socha Holubyho 91 schodisko pred kláštorným kostolom Baroková socha sv. Antona Paduánskeho z roku 1750

27 27 Vinohradnícky dom Moyzesova 6 Moyzesova ulica - pri cestnej komunikácii Renesančný vinohradnícky dom

28 28 Portál Kollárova 14 Kamenný portál s vročením 1631

29 29 Arkier Kollárova Tatra Banka Arkier s kupolou 

30 30 Požiarna zbrojnica Mladoboleslavská 7  Sklad Dobrovoľného hasičského zboru, postavený v roku 1927 

31 31 Habánsky dvor Kupeckého 9 Komplex budov na mieste bývalého dvora habánov, moravských náboženských 

exulantov

32 32 Božia muka Kupeckého Pri trhovisku
33 33 Kaplnka Suvorovova Kaplnka Sv. Rozálie, pri vojenských kasárňach neskorobaroková sakrálna stavba na polygoálnom pôdoryse z roku 1730  

34 34 Božia muka Bratislavská Pri autobusovej zastávke
35 35 Cintorín v Pezinku Senecká 4 Pezinský cintorín, založený po roku 1778

36 36 Kaplnka Senecká 4 Cintorín v Pezinku Kaplnka rodiny Sandtner z 18. / 19. storočia

37 37 Židovský cintorín Slnečná 8 Vstup cez parcelu domu Slnečná 8 Zvyšky nového židovského cintorína z 19. storočia

38 38 Hospodársky objekt - Majer Limbašská cesta Grünfeld, Grinava Pôvodne šľachtická kúria z konca 16. storočia

39 39 Kostol Cajlanská ulica Cajlanský kostol Povýšenia sv. kríža z roku 1740

40 40 Kalvária Cajla Nad Sumbergom Cajlanská kalvária z 1. polovice 20. storočia

41 41 Kalvária  Pezinok Suchý vrch Baroková kalvária založená v roku 1754

42 42 „Peregský dom“ Pezinok Suchý vrch Zvyšky vo viniciach zachovaného vinohradníckeho obydlia 

43 43 Hájovňa Pezinok Rybníček Bývalá horáreň / hájovňa patriaca k pálfiovskému panstvu 

44 44 Lintnerova búda Pezinok Rybníček Dom huncokárov – lesných robotníkov

45 45 Priehrada Pezinok Slnečné údolie Technická pamiatka - zvyšky banského jazera (tajchu)

46 46 Tanková priekopa Pezinok  Cajla
Zvyšky opevnenia z II. sv. vojny  s predpokladanými zvyškami vojenskej techniky

47 47 Starý židovský cintorín ulice Slnečná a

Sládkovičova

za rodinnými domami na ulici Slnečná, o.č. 31,33,35
Priestor pôvodného židovského cintorína

48 48 Guľometný post (tzv. Kugelstand) Pezinok Starý most za areálom SOŠ Policajného zboru Pozostatky opevnenej línie z II. svetovej vojny; premiestnené k pomníku 

osloboditeľov na Mladoboleslavskej ul.

49 49 Protitankové zátarasy Panský chodník a Krížna extravilán Pozostatky opevnenej línie z II. svetovej vojny

50 50 Holubyho škola Holubyho 14
Budova bývalej ľudovej, neskôr základnej školy, postavená v rokoch 1912-1914

51 51 Meštiansky dom Holubyho 83 Meštiansky prejazdový dom so širokou uličnou fasádou a veľkorysým portálom 

(klenák s vročením 1717)
52 52 Meštiansky dom - fasáda Holubyho ulica  Západná strana Holubyho ulice Meštiansky dom - secesná výzdoba hlavnej uličnej fasády
53 53 Božia muka Cajla Cajlanský cintorín Murovaná omietaná drobná stavba s kovaným zábradlím



54 54 Urbanistický súbor - bytové blokové

domy

blok I. 

Holubyho 

–Mladoboleslavská – 

Štefániková

blok II. 

Štefániková –

Mladoboleslavská –

Záhradná, 

Severná hranica historického jadra

Súbor bytových domov pozostávajúci z dvoch samostatných blokov uzatvárajúcich 

zo severnej strany historické jadro mesta, ohraničený ulicami Holubyho - 

Mladoboleslavská - M. R. Štefánka - Záhradná

55 55

Pomník osloboditeľom II. sv. vojny  Mladoboleslavská ulica

č. parcely 5050
Pomník osloboditeľom z II. sv. vojny vznikol v roku 1971 podľa návrhu Ing. Arch. 

Vladimíra Fašanga a akad. sochára Rudolfa Šipkovského. Je geometricky členený 

dvoma trojuholníkovými telesami na obdĺžnikovom podstavci.

56 56 Huncokárska usadlosť (Juriška) č. parcely 6774 Severovýchodný okraj lúky, Lipiny Zvyšky obvodového muriva 

57 57 Huncokárska usadlosť č.parcely 6734 Severný okraj lúky, Veľká lúka  Zvyšky obvodového muriva

58 58
Mlyn č. parcely 6510/7

Pod cestou na P. Babu, na ľavom brehu potoka Blatina  Zvyšky obvodového muriva staršieho objektu

59 59
Píla, vodná č. parcely 6558

Pod cestou na P. Babu – časť Píla, pri areáli skautského 

tábora, na ľavom brehu potoka Blatina 
Jednoduchý objekt stojaci na obdĺžnikovom pôdoryse, slúžiaci ako píla

60 60
Mlyn č. parcely 972

Medzi Fabiánovým mlynom a Psychiatrickou nemocnicou 

Philippa Pinela, na ľavom brehu rieky Blatina 
Zvyšky obvodového muriva

61 61 Kameň, hraničný č. parcely 6730/1 Južný okraj lesa, západne od podzemného objektu CO Kamenný blok s tesaným nápisom

62 62 Kríž, prícestný, 

kamenný

č. parcely 1393 Rázcestie Rázusovej a Cajlanskej ulice Kamenný kríž s ukrižovaným Kristom a kovaným zábradlím 

63 63 Plastika, exteriérová parčík na ulici 1. mája Zelený blok vyhradený pre oddych, č. parcely 3690/2  Odlievaná plastika

64 64 Reliéf

Vajanského 16 MŠ Vajanského, uličná fasáda, č. parcely 3903

Plastický reliéf, kolorovaný



Por.č. Ev.č. Pamätihodnosť Bližšie určenie Poznámka

1 1 Sumberg Pri Pinelovej nemocnici Zaniknutá stredoveká dedina s kostolom a cintorínom

2 2 Cajla

Stopy banskej činnosti z 18. - 19. storočia - banské 

štôlne 

3 3 Slnečné údolie Rekreačná oblasť

Stopy stredovekej banskej činnosti; stopy banskej 

činnosti 18. - 19. storočia

4 4 Starý zámok I. Nad Pinelovou nemocnicou Stredoveká fortifikácia zo začiatku 14.st.
5 5 Starý zámok II. Pri kameňolome Stredoveká fortifikácia z 13. - 15. storočia
6 6 Rybníček Údolie pri kameňolome Zaniknutá huncokárska usadlosť z 18. - 20. storočia

7 7 Suchý vrch Svah nad SOŠ Policajného zboru

Zvyšky vinohradníckeho hospodárenia z 18. - 19. 

storočia s možným starším jadrom; Kalvária - okolie

8 8 Dlhé Pole Grinava

Praveké osídlenie na území medzi Grinavou a 

Slovenským Grobom

9 9 Lazárna Pezinok

Praveké osídlenie na poliach za Hliniskom, smerom na 

Viničné

10 10 Centrum mesta Pezinok

Historické jadro uzavreté hradbami s priľahlými ulicami - 

Jesenského, Moyzesova, Kupeckého

b) archeologické náleziská na území mesta Pezinok



oprava / spresnenie

zaradenie

Por.č. Ev.č. Pamätihodnosť Bližšie určenie Poznámka

1 1 Zeleň Radničného námestia parcela č. 4950/1
2 2 Lipa malolistá (Tilia cordata)  pred kláštorným kostolom vek cca 150 rokov
3 3 Agát biely (Robinia pseudoacacia) pre Kultúrnym centrom vek cca 150 rokov

4 4

Parčík na rozmedzí Kukučínovej a 

Zigmundíkovej ulice Skupina líp veľkolistých (Tilia grandifolia) vek cca 100 rokov
5 6 Cintorín v Pezinku Senecká zeleň na cintoríne

6 7
Súbor šiestich dubov (Quercus robur L)

č. parcely 2066/1, voľná zelená plocha na 

rázcestí Trnavskej a Šenkvickej cesty
Mohutné samostatne stojace stromy duba  lemujúce uličnú komunikáciu 

7 8
Pagaštan konský (Aesculus 

hippocastanum),2ks

Sídlisko Muškát, Trnavská cesta – č. parcely 

2052/1
Dva solitérne pagaštany situované popri cestnej komunikácii  

8 9
Parčík na Mladoboleslavskej ulici

č. parcely 5050, časť výsadbovej zelene aj na 

parcele č. 5049/1

Areál parčíku tvorí z väčšej časti výsadbová stromová zeleň s centrálne

situovaným pomníkom. Parčík je tvorený novšou výsadbovou zeleňou (so

staršími jedincami) s geometricky riešeným pomníkom uprostred 

9 10 Dub letný (Quercus robur), 1 ks
č. parcely 733/1, Areál MŠ generála Pekníka 

– pracovisko Cajlanská 7
Listnatý strom s mohutnou a rozložito tvarovanou korunou

10 11 Topoľ sivý (Populus x canescens), 1ks č. parcely 4864/1, Šancová ulica pri bastióne Vysoký listnatý solitérny strom s rozložitou korunou

11 12

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), 

4 ks

č. parcely 4857/1, Šancová ulica, pred 

budovou Slovenskej sporiteľne Vzrastlé jedince v skupinovej výsadbe

c) chránená zeleň na území mesta Pezinok



 
 

Mesto Pezinok 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. X/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok, 

v znení neskorších VZN 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, s poukazom na § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, sa dňa 25.06.2020 uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) Mesta Pezinok (ďalej aj „Mesto“): 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Týmto VZN sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o pamätihodnostiach 
mesta Pezinok, v znení VZN č. 2/2010, VZN č. 2/2012, VZN č. 1/2014, VZN č. 18/2015 a 
VZN č. 10/2017 (ďalej len „VZN o pamätihodnostiach“). 

 
§ 2 

Predmet VZN 
 

(1) V § 1 VZN o pamätihodnostiach sa menia odseky 3 a 4, ktoré budú znieť: 
 

„§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
3. Pamätihodnosti Mesta dopĺňajú pamiatkový fond mesta Pezinok v zmysle zákona o 

ochrane pamiatkového fondu. Národné kultúrne pamiatky v meste Pezinok sú evidované v 
príslušnom registri, ktorý vedie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Pamiatková zóna 
Pezinok bola vyhlásená dňa 30.05.2018 a to rozhodnutím Ministerstva kultúry SR. 

 
4. Garantom evidencie pamätihodností je Mestské múzeum v Pezinku (ďalej len „Garant“), 

ktoré bolo zriadené Mestom Pezinok ku dňu 01.03.2003 ako príspevková organizácia 
Mesta Pezinok, Uznesením č. 1-152/2002 zo dňa 19.09.2002, so sídlom: Stará radnica, 
ulica M.R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok, IČO 30792461.“ 

 
 
(2) V § 4 VZN o pamätihodnostiach, sa ruší odsek 4 v znení: „4. Minimálne raz ročne je 

Garant povinný predložiť Mestskému zastupiteľstvu správu o zmenách v evidencii 
pamätihodnosti.“ a doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8. 

 
 



(3) V prílohe VZN o pamätihodnostiach, ktorú tvorí Zoznam pamätihodností mesta Pezinok, 
sa 
 
v časti a) hnuteľné i nehnuteľné veci, ktoré neboli vyhlásené za kultúrne pamiatky, ktoré 
však majú pre mesto historickú, architektonickú, umeleckú, umelecko-remeselnú, 
urbanistickú hodnotu, 
 
- rušia tie pamätihodnosti, ktoré sú už zaradené medzi národné kultúrne pamiatky alebo už 
neexistujú, 
- v čísle 19 Vinohradnícky dom, sa opravuje adresa z „Moyzesova 9“ na „Moyzesova 6“ 
(preklep), 
- v čísle 47 sa rozdeľuje Parčík s pomníkom osloboditeľom II. sv. vojny, tak, že parčík 
prechádza do časti c) a v časti a) ostáva pomník, 
- zároveň sa zoznam dopĺňa o 9 nových pamätihodností: 

 

19 Vinohradnícky 
dom 

Moyzesova 6  Renesančný vinohradnícky dom 

 

47 
Pomník 
osloboditeľom 
II. sv. vojny 

Mladoboleslavská 
ulica 
 

č. parcely 5050 

Pomník osloboditeľom z II. sv. vojny 
vznikol v roku 1971 podľa návrhu Ing. arch. 
Vladimíra Fašanga a akad. sochára Rudolfa 
Šipkovského. Je geometricky členený 
dvoma trojuholníkovými telesami na 
obdĺžnikovom podstavci. (doplnené VZN č. 
10/2017) 

 

48 
Huncokárska 
usadlosť 
(Juriška) 

Severovýchodný 
okraj lúky, Lipiny 

č. parcely 6744 Zvyšky obvodového muriva 

49 
Huncokárska  
usadlosť 

severný okraj lúky. 
Veľká lúka 

č. parcely 6734 Zvyšky obvodového muriva 

50 Mlyn 

pod cestou na 
Pezinskú Babu, na 
ľavom brehu 
potoka Blatina 

č. parcely 
6510/7 

Zvyšky obvodového muriva staršieho 
objektu 

51 Píla, vodná 

pod cestou na 
Pezinskú Babu – 
časť Píla, pri areáli 
skautského tábora, 
na ľavom brehu 
potoka Blatina 

č. parcely 6558 
Jednoduchý objekt stojaci na obdĺžnikovom 
pôdoryse, slúžiaci ako píla 

52 
Mlyn 
 

č. parcely 972  
 

Medzi 
Fabiánovým 
mlynom 
a Psychiatrickou 
nemocnicou 
Philippa Pinela, 
na ľavom brehu 
rieky Blatina  
 

Zvyšky obvodového muriva 
 



53 
Kameň, 
hraničný 

južný okraj lesa, 
západne od  
podzemného 
objektu CO  

č. parcely 
6730/1 

 
Kamenný blok s tesaným nápisom 

54 
Kríž, 
prícestný,  
kamenný 

rázcestie 
Rázusovej 
a Cajlanskej ulice 

č. parcely 1393 
Kamenný kríž s ukrižovaným Kristom 
a kovaným zábradlím 

55 
Plastika 
exteriérová 
 
 

 
č. parcely 3690/2, 
parčík na ulici 1. 
mája 
 

 
Zelený blok 
vyhradený pre 
oddych 
 

Odlievaná plastika 
 

56 
 
Reliéf 
 
 

 
č. parcely 3903, 
Vajanského 16,  
Pezinok 
 

MŠ Vajanského, 
uličná fasáda 
 
 

Plastický reliéf kolorovaný 
 
  

 
v časti c) chránená zeleň na území mesta Pezinok, 
 
sa dopĺňajú 4 nové pamätihodnosti: 

 

8 Parčík na Mladoboleslavskej ulici 
č. parcely 5050, časť výsadbovej 
zelene aj na parcele č. 5049/1 

Parčík je tvorený novšou 
výsadbovou zeleňou (so 
staršími jedincami) 
s geometricky riešeným 
pomníkom uprostred 

9 
Dub letný (Quercus robur), 1ks 
 

č. parcely 733/1, Areál MŠ 
generála Pekníka – pracovisko 
Cajlanská 7 
 

Listnatý strom s mohutnou 
a rozložito tvarovanou 
korunou 
 

10 
Topoľ sivý (Populus x canescens), 
1ks 

č. parcely 4864/1, Šancová ulica 
pri bastióne 

Vysoký listnatý solitérny 
strom s rozložitou korunou 

11 
Pagaštan konský (Aesculus 
hippocastanum), 4 ks 

č. parcely 4857/1, Šancová ulica, 
pred budovou Slovenskej 
sporiteľne 

Vzrastlé jedince 
v skupinovej výsadbe 

 
 
(4) Súčasťou tohto VZN je kompletná príloha VZN o pamätihodnostiach, ktorú tvorí Zoznam 

pamätihodností mesta Pezinok. 
 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta 
www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

Mesta Pezinok. 
 



(3) Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na 
Mestskom úrade v Pezinku. 

 
 
 

Ing. arch. Igor Hianik 
primátor Mesta Pezinok 



Príloha 
k VZN o pamätihodnostiach mesta Pezinok 

 

ZOZNAM PAMÄTIHODNOSTÍ 

mesta Pezinok 
 

a) hnuteľné i nehnuteľné veci, ktoré neboli vyhlásené za kultúrne pamiatky, ktoré však majú pre mesto historickú, 
architektonickú, umeleckú, umelecko-remeselnú, urbanistickú hodnotu 

 

Číslo Pamätihodnosť 
Adresné údaje 
(ulica) 

Bližšie určenie Stručná charakteristika pamätihodnosti 

1 Krušičova kúria Radničné námestie 9  Renesančný objekt s možným stredovekým jadrom 
2  Mariánsky stĺp Radničné námestie  Barokové votívne dielo z roku 1749 
3 Pamätná tabuľa M.R. Štefánika 14 Pred budovou VÚB Pamätná tabuľa Jána Zigmundíka  

4 Meštiansky dom  M.R. Štefánika 17  
Renesančný objekt z polovice 17. storočia s barokovou prestavbou 
v prvej polovici 18. storočia 

5 Meštiansky dom M.R. Štefánika 25 Fasáda domu 
Dvojpodlažný objekt postavený po roku 1910 s romantickou 
fasádou 

6 Socha M.R. Štefánika Farská záhrada Baroková socha sv. Jána Nepomuckého z 1. polovice 18. storočia 
7  Fara Farská 5  Barokový objekt rímsko-katolíckej fary 
8 Kríž Farská 5 Farská záhrada Kríž zo začiatku 20. storočia 

9 Epitaf Farská 5 Farská záhrada 
Renesančný náhrobný kameň, resp. jeho časť, umiestnený na múre 
farskej záhrady 

10 Epitaf Farská 5 Farská záhrada Neskorogotický náhrobný kameň  

11 Epitaf Potočná Farská záhrada 
Renesančný náhrobný kameň pezinského richtára Davida Matthiasa 
(† 1635)  

12 Vinohradnícky dom Potočná 5  
Renesančný dom z konca 16. storočia s možným gotickým 
základom  

13 Meštiansky dom Holubyho 5 Malokarpatská knižnica Barokový objekt z 1. polovice 18. storočia 

14 Meštiansky dom Holubyho 7 
Fasáda domu - OTP 
Banka 

Reprezentačne riešený objekt s dekoratívnou fasádou z 19. storočia 

15 Vinohradnícky dom Holubyho 20  Barokový vinohradnícky dom s predpokladaným starším jadrom 



a so zachovanými výkladmi z obdobia I.ČSR 
16 Meštiansky dom Holubyho 26 Fasáda domu Neorenesančná fasáda zo začiatku 20. storočia na staršom murive 
17 Socha Holubyho 91 Pred kláštorným kostolom Baroková socha sv. Floriána z pol. 18.storočia 
18 Socha Holubyho 91 Pred kláštorným kostolom Baroková socha sv. Antona Paduánskeho z roku 1750 
19 Vinohradnícky dom Moyzesova 6  Renesančný vinohradnícky dom 
20 Portál Kollárova 14  Kamenný portál s vročením 1631 
21 Arkier Kollárova Tatra Banka Nárožný arkier s kupolou  
22 Požiarna zbrojnica Mladoboleslavská 7  Sklad Dobrovoľného hasičského zboru, postavený v roku 1927  

23 Habánsky dvor Kupeckého 9  
Komplex budov na mieste bývalého dvora habánov, moravských 
náboženských exulantov 

24 Božia muka Kupeckého Pri trhovisku  
25 Kaplnka Suvorovova Pri kasárňach Baroková kaplnka sv. Rozálie 
26 Božia muka Bratislavská Pri autobusovej zastávke  
27 Cintorín v Pezinku Senecká  Pezinský cintorín založený po roku 1778 
28 Kaplnka Senecká Cintorín v Pezinku Kaplnka rodiny Sandtner z 19. storočia 
29 Židovský cintorín Slnečná 8  Zvyšky nového židovského cintorína z 19. storočia 
30 Hospodársky objekt  Limbašská cesta Grünfeld, Grinava Pôvodne šľachtická kúria z konca 16. storočia 
31 Kostol Cajlanská ulica  Cajlanský kostol Povýšenia sv. Kríža z roku 1740 
32 Kalvária Cajla Nad Sumbergom Cajlanská kalvária z 1. polovice 20. storočia 
33 Kalvária  Pezinok Suchý vrch Baroková kalvária založená v roku 1754 
34 „Peregský dom“ Pezinok Suchý vrch Zvyšky vo viniciach zachovaného vinohradníckeho obydlia  
35 Hájovňa Pezinok Rybníček Horáreň / hájovňa patriaca k pálfiovskému panstvu 
36 Lintnerova búda Pezinok Rybníček Dom huncokárov – lesných robotníkov 
37 Priehrada Pezinok Slnečné údolie Technická pamiatka - zvyšky banského jazera (tajchu) 

38 Tanková priekopa Pezinok  Cajla 
Zvyšky opevnenia z II. sv. vojny  s predpokladanými zvyškami 
vojenskej techniky 

39 
Starý židovský 
cintorín 

ulice Slnečná a Sládkovičova 
za rodinnými domami na 
Slnečnej ulici, o. č. 31, 
33, 35 

priestor pôvodného židovského cintorína 
(doplnené VZN č. 2/2012) 

40 
Guľometný post (tzv. 
Kugelstand) 

Pezinok 
Starý most za areálom 
SOŠ Policajného zboru 
(na p.č. 5460/31) 

pozostatky opevnenej línie z II. sv. vojny (premiestnené k pomníku 

osloboditeľov na Mladoboleslavskej ul.) 
(doplnené VZN č. 2/2012) 

41 Protitankové zátarasy Panský chodník a Krížna 
extravilán (p.č. 5501/18-
29) 

pozostatky opevnenej línie z II. sv. vojny 
(doplnené VZN č. 2/2012) 



42 Holubyho škola Holubyho 14  
Budova bývalej ľudovej, neskôr základnej školy (postavenej 

v rokoch 1912-1914) 
(doplnené VZN č. 1/2014) 

43 Meštiansky dom Holubyho 83  
Meštiansky prejazdový dom so širokou fasádou a veľkorysým 
portálom 
(doplnené VZN č. 1/2014 a oprava VZN č. 18/2015) 

44 
Meštiansky dom - 
fasáda 

Holubyho ulica č. 19 
č. parcely 4632 

Západná strana Holubyho 
ulice 

Meštiansky dom - secesná výzdoba hlavnej uličnej fasády 
(doplnené VZN č. 18/2015) 

45 Božia muka Cajlanský cintorín č. parcely 1941/42 
Murovaná omietaná drobná stavba s kovaným zábradlím 
(doplnené VZN č. 18/2015) 

46 
Bytový blokový dom - 
urbanistický súbor 

blok I.  
Holubyho –Mladoboleslavská – 
M.R. Štefánika 
 
blok II.  
M.R. Štefánika – 
Mladoboleslavská 

Severná hranica 
historického jadra 
blok I. č. parcely: 5035 – 
5044 
blok II. č. parcely: 4924 - 
4926, 4927/1, 4927/2, 
4928 
 

Súbor bytových domov pozostávajúci z dvoch samostatných blokov 
uzatvárajúcich zo severnej strany historické jadro mesta, je 
ohraničený ulicami Holubyho, Mladoboleslavská, M.R. Štefánika 
(doplnené VZN č. 10/2017) 

47 
Pomník osloboditeľom 
II. sv. vojny 

Mladoboleslavská ulica 
 

č. parcely 5050 

Pomník osloboditeľom z II. sv. vojny vznikol v roku 1971 podľa 
návrhu Ing. arch. Vladimíra Fašanga a akad. sochára Rudolfa 
Šipkovského. Je geometricky členený dvoma trojuholníkovými 
telesami na obdĺžnikovom podstavci. (doplnené VZN č. 10/2017) 

48 
Huncokárska usadlosť 
(Juriška) 

Severovýchodný okraj lúky, 
Lipiny 

č. parcely 6744 Zvyšky obvodového muriva 

49 
Huncokárska  
usadlosť 

severný okraj lúky. 
Veľká lúka 

č. parcely 6734 Zvyšky obvodového muriva 

50 Mlyn 
pod cestou na Pezinskú Babu, na 
ľavom brehu potoka Blatina 

č. parcely 6510/7 Zvyšky obvodového muriva staršieho objektu 

51 Píla, vodná 

pod cestou na Pezinskú Babu – 
časť Píla, pri areáli skautského 
tábora, na ľavom brehu potoka 
Blatina 

č. parcely 6558 
Jednoduchý objekt stojaci na obdĺžnikovom pôdoryse, slúžiaci ako 
píla 



52 
Mlyn 
 

č. parcely 972  
 

Medzi Fabiánovým 
mlynom a Psychiatrickou 
nemocnicou Philippa 
Pinela, na ľavom brehu 
rieky Blatina  
 

Zvyšky obvodového muriva 
 

53 Kameň, hraničný 
južný okraj lesa, západne od  
podzemného objektu CO  

č. parcely 6730/1 
 
Kamenný blok s tesaným nápisom 

54 
Kríž, prícestný,  
kamenný 

rázcestie Rázusovej a Cajlanskej 
ulice 

č. parcely 1393 Kamenný kríž s ukrižovaným Kristom a kovaným zábradlím 

55 
Plastika exteriérová 
 
 

 
č. parcely 3690/2, parčík na ulici 
1. mája 
 

 
Zelený blok vyhradený 
pre oddych 
 

Odlievaná plastika 
 

56 

 
Reliéf 
 
 

 
č. parcely 3903, Vajanského 16,  
Pezinok 
 

MŠ Vajanského, uličná 
fasáda 
 
 

Plastický reliéf kolorovaný 
 
  

 



  

b) archeologické náleziská na území mesta Pezinok 
 
Číslo Pamätihodnosť Bližšie určenie Stručná charakteristika pamätihodnosti  

1 Sumberg Pri Pinelovej nemocnici Zaniknutá stredoveká dedina s kostolom a cintorínom  

2 Cajla  Stopy banskej činnosti 18.-19. storočia - štôlne 

3 Slnečné údolie Rekreačná oblasť 
Stredoveká banská činnosť; stopy banskej činnosti 18.-19. storočia – haldy vyťaženej 
hlušiny 

4 Starý zámok I. Nad Pinelovou nemocnicou Stredoveká fortifikácia zo začiatku 14. storočia 

5 Starý zámok II. Pri kameňolome Stredoveká fortifikácia z 13. – 15. storočia 

6 Rybníček Údolie pri kameňolome Zaniknutá huncokárska osada z 18. – 20. storočia 

7 Suchý vrch Svah nad policajnou školou 
Zvyšky vinohradníckeho hospodárstva z 18.-19. storočia s možným starším jadrom; 
Kalvária - okolie 

8 Dlhé Pole Grinava Praveké osídlenie na území medzi Grinavou a Slovenským Grobom 

9 Lazárna Pezinok Praveké osídlenie na poliach za Hliniskom, smerom na Viničné 

10 Centrum mesta Pezinok 
Historické jadro dnešného Pezinka s priľahlými ulicami - Jesenského, Moyzesova, 
Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Mladoboleslavská  

 
  



 

c) chránená zeleň na území mesta Pezinok 
 
Číslo Názov Bližšie určenie  

1 Zeleň Radničného námestia parcela č. 4950/1  

2 Lipa malolistá (Tilia cordata) pred kláštorným kostolom vek cca 150 rokov 

3 3 ks agátu bieleho (Robinia pseusoacacia) pred Kultúrnym centrom vek do 150 rokov 

4 
Parčík na rozmedzí Kukučínovej a Zigmundíkovej 
ulice 

Skupina líp veľkolistých (Tilia grandifolia) vek do 100 rokov 

5 Cintorín v Pezinku Senecká zeleň na cintoríne 

6 
Súbor šiestich dubov (Quercus robur L) 
 

č. parcely 2066/1, voľná zelená plocha na rázcestí 
Trnavskej a Šenkvickej cesty 

Mohutné samostatne stojace stromy 
duba  lemujúce uličnú komunikáciu 
(doplnené VZN č. 10/2017) 

7 Pagaštan konský(Aesculus hippocastanum), 2ks Sídlisko Muškát, Trnavská cesta – č. parcely 2052/1 
Dva solitérne pagaštany situované popri 
komunikácii 
 (doplnené VZN č. 10/2017) 

8 Parčík na Mladoboleslavskej ulici 
č. parcely 5050, časť výsadbovej zelene aj na parcele 
č. 5049/1 

Parčík je tvorený novšou výsadbovou 
zeleňou (so staršími jedincami) 
s geometricky riešeným pomníkom 
uprostred 

9 Dub letný (Quercus robur), 1ks 
č. parcely 733/1, Areál MŠ generála Pekníka – 
pracovisko Cajlanská 7 

Listnatý strom s mohutnou a rozložito 
tvarovanou korunou 

10 Topoľ sivý (Populus x canescens), 1ks č. parcely 4864/1, Šancová ulica pri bastióne 
Vysoký listnatý solitérny strom 
s rozložitou korunou 

11 Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), 4 ks 
č. parcely 4857/1, Šancová ulica, pred budovou 
Slovenskej sporiteľne 

Vzrastlé jedince v skupinovej výsadbe 

 
 
 
 


