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Návrh 1;;;;1 
na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov 

Mesto Prešov 

dňa: 28.10.2013 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XLIII. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

k návrhu na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 

Vydanie: 1 

číslo: .. ./2013 

Kaplnku sv. Jána a Vodárenskú vežu na zápis do evidencie pamätihodností mesta 
Prešov 

/ 
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Mesto Prešov 

Mestská rada v Prešove 

UZNESENIE 

zo 7. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

Strana 
III 

dňa: 14.10.2013 číslo: 61/2013 

k návrhu na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov 

a odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu v Prešove 
návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov prerokovať a schváliť. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F -1\lsÚ1SP-OI '28/1 

18 OKI 2013 

Overovatelia: 

JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov 

Ing. Andrea Turčano\' 
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pre kultúru a zahran16né kontakty · 1/1 

. Mesto .. Preiov . 
. . 

. . . 
•·.· . 

. . z 33. riadneho ~"~-• , . 
Komisie Mestského zastuplterswa v·Prnove 

pre kuiUiru a zahranl6n6 kontakty · 

.. ' .. ; 

61slo: &112013 
. .. ' ~ k nävmu ria zápis, do evidencie pamätihodnosti. mesta f're§ov 

.. · --·· 

Komisia Mestského zastupltAirstvä v Pl'liiove 
· pre kuiUI ru a zahrania né kontakty 

.· ~. '·· ,• . priJI'!'a u:zne.enle, ktorým k uvedenej veci zaujlma .toto 
\ ... 

··:.~ 

1: . dila:. 28.09.2013 
STANOViSKO' 

Komisia Mestského zastupltéfstva v PreiOve 
.pre kultóru a zahrlmi6né ~ontakty 

berle na vedomie · · . · · · ...... . 
. . · ilévrll. na zépls do evidencie pan111tlhodnostl mestá PreioV · 

Clslo: 5112013 

''·. 
-od.por6!!a , .-. .• . 

.,.;-.. · .. ·Mestskej .racte· v_Pretove zobraf na vedomie a Mestskému zastupiterstvu schvéllf na zépis 
.· ,_. . · ·do evll!encie P.llmäl/h!!dnostl Kaplnku sv. JAna a Vod(!renslw vetu. 

· · · Zaplsovateflca: . . ·. · . 
. Mgr. Mérla_ Putnocké7~ d,, 
sekretl!rlca komisie "V"" 7 

· · -· JUDr. Katarlna ĎuräinSké 
· ·· -~sednf(;ka komisie ~ 

. Dóstam"J: 
.· .. j)odl'a rozr:(erôVrilka _· - .. o_verovatelie zápisnice: t:z/ . 

Mgr. Janette langové 

_ ·~gr. Adrián Latta A . 
. : ' 
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Mesto Preiov 

UZNESENIE 

z 3. zasadnutia 
Komisie pre výber pamätihodnosti mesta Preiov 

dňa: 23.09.2013 člslo: 0112013 

Komisia pre výber pamätihodnosti mesta Preiov 

po prerokovani bodu č. 1. Prehodnotenie doilých návrhov na pamätihodnosti 
a výber vhodných návrhov do evidencie pamltlhodnoatí 

dňa: 23.09. 2013 

prljlma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujlma toto 

STANOVISKO 

Komisia pre výber pamätihodností mesta Preiov 

odporúča 

schváliť návrhy: 
Kaplnka av. Jina (Šváby), Vodirenski vda . 

na zápis do evidencie pamätihodnosti mesta Preiov. 

·--~·-·········· 
Mgr. Mária Pervanová 
sekretár komisie 

i!lalo: 0112013 

Dostanú: 
podla rozdelovnlka 

Overovatelia zápisnice: 
lng.arch. Helena Jacová 

··············rrnF 



1;_;;1 Návrh na zápis do evidencie pamätihodností 
Vydanie: 1 

mesta Prešov 
Mesto Prešov 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 2/2013 o evidencii 
pamätihodnosti mesta Prešov (.VZN č. 2/2013") mesto Prešov eviduje pamätihodnosti 
v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov. 

Hlavným dôvodom na vytvorenie takejto evidencie bolo zachovanie tých významných 
súčastí kultúrneho dedičstva, ktoré nie sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového 
fondu SR ako národné kultúrne pamiatky. Zaradením pamätihodnosti mesta Prešov do 
evidencie sa zdôrazňuje význam daných pamätihodnosti ako súčasti kultúrneho dedičstva. 
Dôležitý je tiež význam pamätihodnosti vzhľadom na zvýšenie atraktivity nášho mesta, 
pozitívny vplyv na turizmus a reprezentáciu mesta. 

Evidencia pamätihodnosti mesta Prešov je zverejnená na internetovej stránke 
www.presov.sk a je dopfňaná raz ročne v súlade s vyššie spomínaným všeobecne záväzným 
nariadením. 

V súlade s odporúčaním komisie pre výber pamätihodností mesta Prešov 
predkladáme návrh zapísať do evidencie pamätihodnosti v roku 2013 2 hmotné nehnuteľné 
pamätihodnosti- Kaplnku sv. Jána a Vodárenskú vežu. Tento návrh vyšiel z tohtoroč
ných (celkom 8) a minuloročných (2) došlých návrhov. 

Evidencia pamätihodnosti mesta Prešov sa vedie od roku 2009 a aktuálne je v nej 
zapísaných 15 hmotných nehnuteľných pamätihodnosti, 8 hmotných hnuteľných 
pamätihodností a 7 nehmotných pamätihodností. 
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Mesto Prešov 

Návrh na zápis do evidencie pamätihodností 
mesta Prešov 

NÁVRH NA ZÁPIS DO EVIDENCIE PAMÄTIHODNOSTI 
MESTA PREŠOV 

1. Kaplnka sv. Jána (Šváby) 

Vydanie: 1 

Strana 
1/2 

Kaplnka je posledný neasanovaný objekt obce Šváby, ktorá vznikla na podnet cisára 
Jozefa ll. Výstavbu novej ulice začali podľa plánu v roku 1781. Návrh postaviť ulicu vznikol 
pri návšteve cisára na tomto mieste v roku 1770. Dokladom je kamenná doska v základoch 
domu č. 71 Heldovcov, kde bol nápis: AEDIFICAVIT IOSEPHUS ll. MDCCLXXXI - LXXXV 
(Vystaval cisár Jozef ll. 1781 -1785) 
V roku 1783 cisár Jozef ll. opätovne prišiel a sledoval realizáciu výstavby. 

Navrhovateľ: 

Peter Šebej, Švábska 43, 080 05 Prešov 

2. Vodárenská veža 
Vodárenskú vežu navrhol architekt Viliam Glasz (1882-1957) narodený v Segedíne v 

Maďarsku, ktorý sa v Prešove usadil okolo roku 1910. Veža patrí medzi jeho prvé stavby, 
ktoré na území mesta postavil. Staviteľom bol Zajac z Prešova. Presný dátum výstavby 
vodárenskej veže sa aj napriek archívnemu bádaniu nepodarilo zistiť. V publikovaných 
článkoch o vodárenskej veži a z archívnych podkladov sa vznik veže datuje po roku 1910 
a pred rokom 1918. Vznik vodárenskej veže pravdepodobne nemá súvis s výstavbou 
mestského vodovodu a mestskej vodárne postavenej v roku 1906 medzi Prešovom 
a Ľuboticami. Podľa všetkého vodárenská veža slúžila na akumuláciu úžitkovej vody. 

Vodárenská veža je situovaná uprostred malého námestia trojuholníkového tvaru na 
vyvýšenej severnej strane mesta, v obytnej štvrti nazývanej Táborisko, ktoré sa nachádza 
mimo mestskej pamiatkovej rezervácie. Podnož je obostavaná objektmi predajne 
a reštaurácie, ktorých pôdorysná dispozícia kopíruje trojuholníkový tvar námestia. Veža 
s prístavbami sú solitérne stavby. Čelná strana veže a hlavný vstup do novodobých 
prístavieb a veže sú orientované na južnú stranu k cípu trojuholníkového námestia, priamo 
oproti zvažujúcej sa cesty Metodovej ulice smerujúcej a vyúsťujúcej až na hlavné námestie 
mestskej pamiatkovej rezervácie. 

Navrhovateľ: 
Ján Haluška, Vajanského 4, 080 01 Prešov 
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Prehľad došlých návrhov na zápis do evidencie pamätihodnosti v roku 2012 a 2013: 

Nehnutet'né pamätihodnosti: 
1. Dom (od architekta Viliama Glasza) na ulici Bayerova č. 8 - komisia po odhlasovaní 

v pomere 8 hlasov za, 1 člen sa zdržal hlasovania, odporúča návrh zapísať do evidencie 
pamätihodností mesta. 

2. Dom so secesnými prvkami (Weldex), na ulici Vajanského č. 9 - komisia hlasovala 
v pomere 5 hlasov bolo za, 3 boli proti a 1 člen sa zdržal hlasovania. Záver - objekt 
komisia odporúča zapísať do evidencie pamätihodností mesta. 

Tieto 2 návrhy, aj napriek tomu, že boli komisiou odporúčané na zapfsanie do evidencie 
pamätihodnostf mesta, podľa vyjadrenia KPO Prešov budú v nasledujúcom období 
vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). 

3. Evanjelický cintorín - komisia jednohlasne v počte 9 hlasov zamietla odporučiť návrh na 
zapísanie do evidencie pamätihodností mesta, nakoľko je spomínaný návrh NKP. 

4. Kaplnka sv. Jána (Šváby) - návrh na zápis do evidencie pamätihodností 
5. Vodárenská veža- návrh na zápis do evidencie pamätihodností 
6. Kostol sv. Kríža (hlavný cintorín)- komisia odporučila zapísať do evidencie, vlastník 

nehnuteľnosti (Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Mikuláša) dal k zápisu zamietavé 
stanovisko 

Hnutel'né pamätihodnosti: 
7. Pamätná tabuľa na tragickú udalosť z roku 1925- komisia jednohlasne v počte 9 hlasov 

zamietla odporučiť ako návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta. 
8. Pamätník na bývalý Kostol sv. Ondreja a Beňadika - komisia jednohlasne v počte 9 

hlasov zamietla odporučiť ako návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta. 
9. Pomnfk Andreja Hlinku - komisia jednohlasne v počte 9 hlasov zamietla odporučiť ako 

návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta. 

Nehmotná pamätihodnost': 
10. Sabinovská ulica a jej osobnosti - komisia jednohlasne v počte 9 hlasov zamietla 

odporučiť ako návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta. 
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