Číslo: PUSR-2019/3742-9/69534/VRC
Bratislava 28. 08. 2019

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,
doručuje VEREJNOU VYHLÁŠKOU
oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu
podľa § 22, ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,
v znení neskorších predpisov.
Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2019/3742-7/48770/VRC zo dňa 20. 06.
2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 07. 2019, bol do registra nehnuteľných kultúrnych
pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísaný ďalší objekt nehnuteľnej kultúrnej
pamiatky:
1. Názov pamiatky: Hrádok a sídliská / 1 – hrádok
2 – sídlisko
3 – sídlisko
2. Číslo v registri zápisov Ústredného zoznamu: 12175/1 - 3
3. Adresa:
Obec: Beluša
Ulica: Okres: Púchov

Miestna časť: Por. číslo: - Súp. číslo: Kraj: Trenčiansky

4. Katastrálne územie: Beluša
Parcelné čísla: reg. KN-C 3343/1, 3343/17, reg. KN-E 1432/1
5. Vlastník:
V zmysle listu vlastníctva č. 4715.
6. Dôvod pamiatkovej ochrany:
Hrádok s valovým opevnením a neopevnené sídliská (jednotlivé lokality nazývané aj Hradište 1,
2 a 3) predstavujú územie využívané už od praveku, či už ako exploatačno – výrobný areál, alebo
refúgia, resp. prechodného sídliska v období ohrozenia a nepokojov. Išlo o lokality so strategicky
výhodou polohou.
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Súbor polôh Hradište 1, 2 a 3 na základe realizovaných prieskumov dokladá osídlenie daného
územia už od eneolitu cez dobu laténsku, dobu rímsku, obdobie sťahovania národov, až po obdobie
neskorého stredoveku (15. storočie). Podľa doterajších nálezov je možné predpokladať prítomnosť
husitov a bratríkov na severozápadnom Slovensku. Všetky tri polohy dokladajú dôležitosť
osídľovania výšinných polôh. Jednotlivé polohy sa navzájom odlišujú svojím opevnením a
usporiadaním a lokalizáciou.
Hrádok a sídliská majú historickú, spoločenskú, krajinnú a vedeckú hodnotu.

PhDr. Katarína K o s o v á, v. r.
generálna riaditeľka

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Michaela Vargicová
Príloha pre vlastníka: Poučenie o právach a povinnostiach vlastníka kultúrnej pamiatky (doručí sa Obci Beluša)
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu –
Hrádok a sídliská v obci Beluša, okres Púchov, parc. č. reg. KN-C 3343/1, 3343/17, reg. KN-E 1432/1,
k. ú. Beluša. Číslo v registri zápisov Ústredného zoznamu: 12175/1 - 3. V zmysle § 26 správneho
poriadku v spojení s § 44 ods. 4 pamiatkového zákona sa toto oznámenie 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
Beluša. 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.
Po zvesení verejnej vyhlášky (po uplynutí vyššie spomínanej lehoty 15 dní) Vás žiadame o jej
potvrdenie a spätné zaslanie na Pamiatkový úrad SR.

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

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

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

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

