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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
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 (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 § 49 ods. 2 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (správny poriadok)
o opätovnom predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia
v správnom konaní vo veci podnetu na zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky - Dvor
roľnícky v Turzovke - Hlinenom, č. ÚZPF 2966/1 - 2, súp. č. 85, parc. č. 4821 reg. KN-C, parc. č. 8798
reg. KN-E, k. ú. Turzovka, okr. Čadca.
Lehota na vydanie rozhodnutia bola na žiadosť Pamiatkového úradu SR predĺžená Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky do 31. 05. 2019 z dôvodu, že správny orgán v rámci správneho konania
požiadal Krajský pamiatkový úrad Žilina o vyhotovenie podkladu pre správne konanie vedené vo veci
zrušenia vyhlásenia NKP a z dôvodu doručovania písomností aj formou verejnej vyhlášky. Účastníci
konania boli v priebehu správneho konania oboznámení s podkladom zaslaním jeho písomného
vyhotovenia, so žiadosťou na zaslanie stanoviska a vyjadrenia k predmetnej veci v lehote 10 dní od
doručenia podkladu. Pre plynutie a dodržanie zákonných lehôt pri doručovaní verejnou vyhláškou nie je
možné vydať rozhodnutie do pôvodne stanoveného termínu 30. 04. 2019. Po vykonaní všetkých
procesných úkonov vyplývajúcich zo správneho poriadku, bude možné vydať rozhodnutie v predmetnej
veci.
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Upovedomenie účastníkov konania o opätovnom predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom
konaní vo veci podnetu na zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky – Dvor roľnícky v Turzovke Hlinenom, č. ÚZPF 2966/1 - 2, súp. č. 85, parc. č. 4821 reg. KN-C, parc. č. 8798 reg. KN-E, k. ú. Turzovka,
okr. Čadca, 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 Mestského úradu Turzovka. Taktiež sa verejná vyhláška zverejní
aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná
tabuľa“. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
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