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Vec 
Hermanovce nad Topľou, NKP Miesto pamätné s pomníkom, parcela KN-C č. 789/1 (KN-E č. 250/2),                 
k. ú. Hermanovce nad Topľou, Obnova  
– oznámenie o začatí konania o zámere úpravy NKP a predlženie lehoty na vydanie rozhodnutia  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  

 Krajskému pamiatkovému úradu Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“ alebo „správny orgán“) bola dňa 
26. 09. 2021 doručená žiadosť obce Hermanovce nad Topľou, so sídlom Obecný úrad, Hermanovce nad 
Topľou 195, 094 34 Bystré, zastúpenej starostom obce Ing. Martinom Ivanom, o vydanie rozhodnutia 
o zámere umiestnenia pamätnej tabule Ľ. Kukorelliho na ploche nehnuteľnej národnej kultúrnej 
pamiatky (ďalej aj „NKP“) Miesto pamätné s pomníkom, na parcele KN-C č. 789/1 (KN-E č. 250/2),                
k. ú. Hermanovce nad Topľou, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej aj 
„ÚZPF“), v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 4361/1-2 (4361/1 – Miesto pamätné, 
4361/2 – Pomník). 

KPÚ Prešov podľa § 11 odsek 1 a 2 písmeno d) pamiatkového zákona ako vecne a podľa 
§ 9 odsek 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového 
fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,  v zmysle § 18 odsek 1 a 3 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“), v zmysle § 26 
správneho poriadku a v súlade s § 44 odsek 4 pamiatkového zákona 
 

oznamuje začatie konania 
 
o zámere umiestnenia pamätnej tabule Ľ. Kukorelliho na ploche NKP Miesto pamätné s pomníkom, 
parcela KN-C č. 789/1 (KN-E č. 250/2), k. ú. Hermanovce nad Topľou, ktorá je zapísaná v ÚZPF, v registri 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 4361/1-2, 

a zároveň v súlade s § 49 ods. 2 správneho poriadku  

predlžuje lehotu 

na vydanie rozhodnutia o zámere úpravy predmetnej NKP vo vyššie špecifikovanom rozsahu, a to so 
zreteľom na nutnosť prerokovania podmienok realizácie predloženého zámeru,  

na 60 dní. 

V súlade s § 33 odsek 2 správneho poriadku má účastník konania a zúčastnená osoba pred 
vydaním rozhodnutia možnosť vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu ich zistenia, 
prípadne navrhnúť ich doplnenie. 
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V súlade § 17 odsek 1 a odsek 3 správneho poriadku sa účastníci konania môžu dať v konaní 
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie treba 
preukázať písomným plnomocenstvom. 

V súlade s § 23 odsek 1 správneho poriadku majú účastníci konania, ich zástupcovia 
a zúčastnené osoby právo nazerať do spisu, robiť si z neho výpisy, odpisy a dostať kópiu spisu na KPÚ 
Prešov, pracovisko Poprad.  

Svoje pripomienky a návrhy môžu účastníci konania uplatniť do 5 dní od doručenia tohto 
oznámenia. 

 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 44 odsek 4 pamiatkového zákona  
a § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené na úradnej tabuli KPÚ Prešov, na webovom sídle úradu 
(http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula), na úradnej tabuli obce a 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. 

 
 
 
 

Mgr. Marián Uličný, PhD. 
riaditeľ 

Krajského pamiatkového úradu Prešov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa: 
Verejnou vyhláškou v zmysle § 26 správneho poriadku účastníkom konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva 
k dotknutým nehnuteľnostiam, ak ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti k týmto nehnuteľnostiam 
môžu byť v tomto konaní priamo dotknuté. 
 
Na vedomie: 
1. Obec Hermanovce nad Topľou – Obecný úrad, Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Bystré, IČO: 00332402 
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov – na založenie do spisu 
 
 
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je 
dňom doručenia. 
 
 
Vyvesené dňa ........................................   Zvesené dňa ...................................... 
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