Príloha k VZN č. 1/2020
Príloha č. 1
ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE

a/ nehnuteľné veci - objekty, budovy, rodné domy významných osobností, priemyselné budovy a objekty, cintoríny, pomníky, pamätné tabule,
sochy, kríže, verejne prístupné objekty s kultúrnovýchovnou a vzdelávacou funkciou – pamätné izby, sakrálne objekty - kostoly, kláštory,
kaplnky - príloha č. 1 tohto nariadenia;
Obec : BOHÚŇOVO
Okres : Rožňava
č.

10

pamätihodnosť

katastrálne územie, orien.
adresné údaje (aj
adresa popisom )

súpis.
číslo

parcel.

Význam, stručná
charakteristika pamätihodnosti

Evid.číslo
Rozhodnutie
obce o zápise

Príloha č. 1

ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE

a/ nehnuteľné veci - objekty, budovy, rodné domy významných osobností, priemyselné budovy a objekty, cintoríny, pomníky, pamätné tabule,
sochy, kríže, verejne prístupné objekty s kultúrnovýchovnou a vzdelávacou funkciou – pamätné izby, sakrálne objekty - kostoly, kláštory,
kaplnky - príloha č. 1 tohto nariadenia;
Obec : BOHÚŇOVO
Katastrálne územie : TIBA
Okres : Rožňava
č.

11

pamätihodnosť

adresné údaje
- adresa popisom

or.č.

súp.č.

parc.č.

Význam, stručná charakteristika
pamätihodnosti

Evid. číslo
Rozhodnutie
obce o zápise

Príloha č. 2
ZOZNAM HNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE

b/ hnuteľné veci - symboly obce – erb, pečatidlo, insígnie starostu obce, zástava obce, kronika obce, zvučka mesta na elektronickom nosiči,
športové a iné trofeje, predmety a dary získané mestom v rámci spolupráce so zahraničnými partnerskými mestami – príloha č. 2 tohto
nariadenia;
Obec : BOHÚŇOVO
Okres : Rožňava
č.

pamätihodnosť

miesto uloženia

Význam, stručná charakteristika
pamätihodnosti

Rozhodnutie
obce o zápise

Príloha č. 2
ZOZNAM HNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE

b/ hnuteľné veci - symboly obce – erb, pečatidlo, insígnie starostu obce, zástava obce, kronika obce, zvučka mesta na elektronickom nosiči,
športové a iné trofeje, predmety a dary získané mestom v rámci spolupráce so zahraničnými partnerskými mestami – príloha č. 2 tohto
nariadenia;
Obec : BOHÚŇOVO
Časť obce : TIBA
Okres : Rožňava
č.

pamätihodnosť

miesto uloženia

Význam, stručná charakteristika
pamätihodnosti

Rozhodnutie
obce o zápise

Príloha č. 3
ZOZNAM NEHMOTNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE
(udalosti, názvy a pamätné dni , ktoré nemožno priradiť ku konkrétnemu miestu)
(ak sa dá udalosť - napr. návšteva významnej osobnosti alebo stretnutie významných dejateľov, priradiť ku konkrétnemu miestu – horáreň, hostinec,
obecný úrad, konkrétna lúka a pod., odporúčame ju viesť ako pamätné miesto v zozname nehnuteľných pamätihodností.
Bolo by vhodné, aby takéto miesto bolo označené pamätnou tabuľou.)
Obec : BOHÚŇOVO
Okres : Rožňava
č.

pamätihodnosť
1
2
3
4
5

časový údaj
(kedy, od ktorého
roku a pod.)

príležitosť

miesto

význam, stručná charakteristika
pamätihodnosti (zdroj informácie,
potvrdenie .....)

Rozhodnutie obce
o zápise

Príloha č. 3
ZOZNAM NEHMOTNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE

c/ nehmotné pamätihodnosti - významné dni mesta, historické udalosti, významné návštevy a stretnutia, historické názvy ulíc, zemepisné a
katastrálne názvy – príloha č. 3 tohto nariadenia;
Obec : BOHÚŇOVO
Miestna časť: TIBA
Okres : Rožňava
č.

pamätihodnosť
1
2
3
4
5

časový údaj
(kedy, od ktorého
roku a pod.)

príležitosť

miesto

význam, stručná charakteristika
pamätihodnosti (zdroj informácie,
potvrdenie .....)

Rozhodnutie obce
o zápise

Príloha č. 4
ZOZNAM PAMÄTIHODNOSTÍ KOMBINOVANÝCH DIEL PRÍRODY A ČLOVEKA

d/ kombinované diela prírody a človeka - prírodné areály, vodné plochy, parky, športové areály, upravené pramene, udržiavané prírodné besiedky
a prírodné výtvory, ktorých okolie upravil človek, stromy – príloha č. 4 tohto nariadenia.
Obec : BOHÚŇOVO
Okres : Rožňava
č.

pamätihodnosť
1
2
3
4
5

časový údaj
(kedy, od ktorého
roku a pod.)

príležitosť

miesto

význam, stručná charakteristika
pamätihodnosti (zdroj informácie,
potvrdenie .....)

Rozhodnutie obce
o zápise

Príloha č. 4
ZOZNAM PAMÄTIHODNOSTÍ KOMBINOVANÝCH DIEL PRÍRODY A ČLOVEKA

d/ kombinované diela prírody a človeka - prírodné areály, vodné plochy, parky, športové areály, upravené pramene, udržiavané prírodné besiedky
a prírodné výtvory, ktorých okolie upravil človek, stromy – príloha č. 4 tohto nariadenia.
Obec : BOHÚŇOVO
Miestna časť: TIBA
Okres : Rožňava

Obec zatiaľ nezaradila žiadnu pamätihodnosť
č.

pamätihodnosť
1
2
3
4
5

časový údaj
(kedy, od ktorého
roku a pod.)

príležitosť

miesto

význam, stručná charakteristika
pamätihodnosti (zdroj informácie,
potvrdenie .....)

Rozhodnutie obce
o zápise

