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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, podľa § 9 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) miestne príslušný správny orgán
a podľa § 10 ods. 2 písm. e) 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
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov
o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia
v správnom konaní vo veci podnetu na vyhlásenie objektov v areáli bývalej železiarne (zlievarne)
v Krompachoch, časť Stará Maša, k. ú. Krompachy za národnú kultúrnu pamiatku: pomocné prevádzky
železiarne (sklad), zlievareň s pecou (neexistujúci objekt), robotnícka kolónia, dielne (nejestvujúci
objekt), robotnícka ubytovňa (nejestvujúci objekt), vodný náhon, železničné vlečky (nejestvujúce
objekty).
Lehota na vydanie rozhodnutia bola na žiadosť správneho orgánu predĺžená Ministerstvom
kultúry SR do 31. októbra 2019 z dôvodu nevyhnutne potrebného času na spracovanie odborného
podkladu pre rozhodnutie a následné vykonanie nadväzných procesných úkonov správneho konania.
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generálna riaditeľka
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Upovedomenie účastníkov konania o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní vo
veci podnetu na vyhlásenie objektov v areáli bývalej železiarne (zlievarne) v Krompachoch, časť Stará
Maša, k. ú. Krompachy, 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, na úradnej tabuli Mestského úradu
v Krompachoch a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti
„Elektronická úradná tabuľa“. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

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

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

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

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

