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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 

R O Z H O D N U T I E   

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako miestne a vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany 
pamiatkového fondu podľa § 9 ods. 5 a § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) v zmysle § 46 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) na základe 
žiadosti spoločnosti  PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46278605, 

v zmysle § 32 ods. 5 pamiatkového zákona doručenej dňa 16.02.2021 rozhodol podľa § 32 ods. 7 

v nadväznosti na § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom 

území – výstavba líniovej stavby „12342 - Liptovský Hrádok – Hradná – Rozšírenie NNK“, katastrálne 
územie Liptovský Hrádok, ktorá je situovaná v Pamiatkovej zóne Liptovský Hrádok takto:  
 

navrhovaný zámer úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území zámeru je realizácia líniovej stavby 
„12342 - Liptovský Hrádok – Hradná – Rozšírenie NNK“, katastrálne územie Liptovský Hrádok v zmysle 

predloženej grafickej dokumentácie 

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina k navrhovanej úprave nehnuteľnosti určuje podľa § 32 ods. 7 a 

v nadväznosti na § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona nasledujúce podmienky, za ktorých ho možno 
pripravovať a vykonávať: 

 

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný  písomne ohlásiť 
najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím 
výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou 
obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.  

2. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo 

nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových 
pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, 

najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom.   
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3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska 
všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

4. Vlastník nehnuteľnosti je povinný oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina vopred 
začiatok úpravy nehnuteľnosti a predpokladaný koniec úpravy nehnuteľnosti.   

 

ODÔVODNENIE 

Krajskému pamiatkovému úradu Žilina bola dňa 16.02.2021 doručená žiadosť spoločnosti  PETROSTAV 

SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46278605, týkajúca sa úpravy nehnuteľnosti 
v pamiatkovom území – výstavba telekomunikačnej líniovej stavby výstavba líniovej stavby „12342 - 

Liptovský Hrádok – Hradná – Rozšírenie NNK“, katastrálne územie Liptovský Hrádok, ktorá je situovaná 

v Pamiatkovej zóne Liptovský Hrádok. Žiadosť bola podaná projektantom – spoločnosťou PETROSTAV SK 

s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46278605. Pozemky uvedené v žiadosti patria 

vlastníkom v zmysle prílohy žiadosti.  

Navrhovaný zámer úpravy nehnuteľnosti spočíva v realizácii líniovej stavby „12342 - Liptovský Hrádok – 

Hradná – Rozšírenie NNK“, katastrálne územie Liptovský Hrádok v zmysle predloženej grafickej 
dokumentácie. 

Líniová stavba sa nachádza v katastrálnom území Liptovský Hrádok, a to na ulici Hradná. Trasa NN 

káblového vedenia je vedená územím s rovným povrchom. Trasa bude vedená v zelenom páse so 
vstupmi na pozemky/parkoviskami tvorenými zámkovou dlažbou. Dôjde 2x ku križovaniu miestnej cest, 
ktorá sa vykoná prekopaním. Existujúce skrine budú vymenené za nové.  

Navrhovaný zámer uvedený v žiadosti sa týka úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území, preto Krajský 
pamiatkový úrad Žilina rozhodoval podľa § 32 ods. 7 pamiatkového zákona, podľa ktorého v rozhodnutí 
podľa odseku 5 krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný zámer je z hľadiska záujmov chránených 
týmto zákonom prípustný a určí podmienky vykonania úprav nehnuteľnosti v pamiatkovom území, najmä 
zásady objemového členenia, výškového usporiadania a architektonického riešenia exteriéru 
nehnuteľnosti. Krajský pamiatkový úrad zároveň určí, či tieto úpravy možno vykonať iba na základe 
výskumov a inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie a uloží vlastníkovi povinnosť 
oznámiť mu vopred začiatok úpravy nehnuteľnosti a predpokladaný koniec úpravy nehnuteľnosti. 

V zmysle § 32 ods. 5 pamiatkového zákona pred začatím novej stavby alebo úpravy pozemku alebo 

stavby, ktorá nie je kultúrnou pamiatkou (ďalej len „úprava nehnuteľnosti“), ale sa nachádza 
v pamiatkovom území,  je vlastník takejto nehnuteľnosti povinný vyžiadať si rozhodnutie krajského 
pamiatkového úradu, a to predložením žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľnosti 
v pamiatkovom území. Ak vlastník začne úpravu nehnuteľnosti v pamiatkovom území bez právoplatného 
rozhodnutia o zámere úpravy, krajský pamiatkový úrad začne správne konanie vydaním oznámenia o 
začatí úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území, ktoré doručí vlastníkovi nehnuteľnosti a vyzve ho, aby 

práce až do vydania rozhodnutia zastavil. Úpravou nehnuteľnosti nie je odstránenie stavby 
v pamiatkovom území. 

Dňom doručenia podania bolo začaté správne konanie v súlade s § 18 ods. 2 správneho poriadku. 
Krajský pamiatkový úrad Žilina formou verejnej vyhlášky upovedomil účastníkov konania a zároveň 
stanovil lehotu, v ktorej si účastníci konania mohli uplatniť svoje pripomienky a návrhy. Verejná vyhláška 
bola vyvesená na úradnej tabuli Krajského pamiatkového úradu Žilina na úradnej tabuli obce Liptovský 
Hrádok a na úradnej tabuli Krajského pamiatkového úradu Žilina, na úradnej elektronickej tabuli 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava: (www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli na portáli ( ) www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“ Potvrdenie . 

o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky obce bolo na Krajský pamiatkový úrad Žilina doručené dňa 
09.04.2021. Účastníci konania si neuplatnili žiadne návrhy či pripomienky voči začatému konaniu.  

http://www.pamiatky.sk/
http://www.slovensko.sk/
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Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené podanie preskúmal a na základe dostupných podkladov podľa 
§ 32 ods. 7 pamiatkového zákona vo výrokovej časti rozhodnutia uviedol, že predložený zámer je 
prípustný a zároveň určil podmienky, za ktorých ho možno pripravovať a vykonávať.  

Podmienky č. 1 až 3 určené v tomto rozhodnutí vyplývajú z ustanovení pamiatkového zákona, vzhľadom 
k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska. Ak 

počas obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového úradu identifikuje  relevantné archeologické 
nálezy, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským 
pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania 
pamiatkového záchranného archeologického výskumu. 

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127  stavebného zákona v  prípade zistenia, resp. 
narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 
prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na 
záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ 
o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. 

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba 
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

Miesto stavby sa nachádza v historickom jadre mesta Liptovský Hrádok kde je možné narušenie 
archeologických situácií kdekoľvek, kde prebiehala v minulosti ľudská činnosť. Bez zabezpečenia 
obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Žilina môže dôjsť k strate dôležitých informácií o staršom 
osídlení územia.  

Podmienka č. 4 vopred oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina začiatok úpravy nehnuteľnosti 
a predpokladaný koniec úpravy nehnuteľnosti pred začatím realizácie zámeru bola určená podľa § 32 
ods. 7 pamiatkového zákona. 

Vzhľadom na vyššie uvedené Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodol tak, ako znie výrok tohto 
rozhodnutia. Rozhodnutie je vydané z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a  je 

podkladom pre konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy 
a územnej samosprávy.  

V zmysle § 44a pamiatkového zákona rozhodnutie vydané podľa § 32 ods. 5 pamiatkového zákona po 

uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol 

vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Liptovský Hrádok a na úradnej tabuli Krajského pamiatkového 
úradu Žilina, na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava: 
(www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli ( ) www.slovensko.sk v časti 
„Elektronická úradná tabuľa“. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre 
neznámych účastníkov konania.  

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame bezodkladne túto vyhlášku zaslať späť na Krajský 
pamiatkový úrad Žilina s vyznačením uvedených údajov. Návratku je možné zaslať aj e-mailom na 

adresu: podatelna.za@pamiatky.gov.sk 

 

 

 

 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.slovensko.sk/
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POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na správnom orgáne, ktorý 
rozhodnutie vydal, t.j. na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina. 
Odvolacím orgánom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Právoplatné 
rozhodnutia orgánov verejnej správy sú preskúmateľné súdom, ak účastník konania pred ich 
právoplatnosťou vyčerpal všetky riadne opravné prostriedky.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc. 
     riaditeľ 
 

 

 

Doručuje sa 

PETROSTAV SK s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46278605 

 

Mesto Liptovský Hrádok,  Spoločný obecný úrad stavebný, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, 
IČO 00315494 

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

 

Vyvesené dňa: ..........................................  Zvesené dňa: .......................................... 
  Pečiatka a podpis 

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

Vyvesené dňa: ..........................................  Zvesené dňa: .......................................... 
  Pečiatka a podpis 

 

Elektronická tabuľa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava 

(www.pamiatky.sk) 

 

 

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

   

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa na portáli 
(www.slovensko.sk) v časti „Elektronická úradná tabuľa“ 

 

 

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

   

http://www.pamiatky.sk/
http://www.slovensko.sk/

