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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
UPOVEDOMENIE O OPRAVE PODKLADU PRE ROZHODNUTIE
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad SR“), podľa § 9 ods. 3 zákona
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový
zákon“) miestne príslušný správny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. e) pamiatkového zákona vecne
príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu,
upovedomuje
v zmysle § 33 ods. 1 a ods. 2 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej iba „správny poriadok“)
o oprave podkladu pre vydanie rozhodnutia
vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového, v obci Breznička, okres Stropkov,
parc. č. reg. KN C 191, reg. KN E 152, za národnú kultúrnu pamiatku.
V rámci správneho konania bolo zistené nesprávne lokalizovanie predmetného cintorína, na
základe ktorého bol podklad pre vydanie rozhodnutia nanovo prepracovaný v súlade so skutkovým
stavom zisteným priamo na mieste.
Účastníci konania sú podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku informovaní o prebiehajúcom
správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesenou na úradnej tabuli a webovom portáli Pamiatkového
úradu SR, na úradnej tabuli Obce Breznička a taktiež aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na
portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“ po dobu 15 dní- posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia.
Účastníci konania (§ 14 správneho poriadku) môžu svoje pripomienky a návrhy uplatniť písomne
na adresu Pamiatkového úradu SR. Do podkladu pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku možno
nahliadnuť na Obecnom úrade v Brezničke a na Pamiatkovom úrade SR.

S pozdravom
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Upovedomenie o oprave podkladu pre vydanie rozhodnutia vo veci vyhlásenia Cintorína vojnového
v obci Breznička, okres Stropkov, k. ú. Breznička, par. reg. KN C 191, reg. KN E 152 za národnú kultúrnu
pamiatku sa v zmysle § 26 správneho poriadku doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí (zverejní)
po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej adrese správneho orgánu – Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky, a na úradnej tabuli Obecného úradu Breznička a na centrálnej úradnej
elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Pätnásty deň
vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
Po zvesení verejnej vyhlášky (po uplynutí vyššie spomínanej lehoty 15 dní) Vás žiadame o jej potvrdenie
a spätné zaslanie na Pamiatkový úrad SR (Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava)

Vyvesené dňa: ................................

Zvesené dňa: ..................................

Potvrdené dňa: ................................

Pečiatka a podpis: ..........................

