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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 (ďalej len „pamiatkový 
zákon“) miestne príslušný správny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. e) pamiatkového zákona vecne 
príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, 

o z n a m u j e 

v zmysle § 18 ods. 3 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov 

 

         z a č a t i e  s p r á v n e h o  k o n a n i a 

vo veci vyhlásenia cintorína vojnového, v obci Hažlín, okres Bardejov, nachádzajúci sa na 
parcelách reg. KN - C. 8498, reg. KN E 3368/53, k. ú. Hažlín, 

 za národnú kultúrnu pamiatku. 

 

Účastníci konania sú podľa  § 26 ods. 1 správneho poriadku informovaní o prebiehajúcom 
správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesenou na úradnej tabuli a webovom portáli Pamiatkového 
úradu Slovenskej republiky, na úradnej tabuli Obce Hažlín a taktiež aj 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. 

Podklad na vyhlásenie vypracoval v súlade s § 15 ods. 2 pamiatkového zákona Krajský 
pamiatkový úrad Prešov z vlastného podnetu a na podnet občianskeho združenia Klub vojenskej histórie 
Beskydy. 

Účastníkom konania prislúchajú práva a vzťahujú sa na nich všetky povinnosti, ktoré sú spojené 
s postavením účastníka konania podľa § 15 a § 20 pamiatkového zákona v spojení s § 18 až 45 správneho 
poriadku. 

V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti, že podľa § 2 ods. 1 pamiatkového zákona sa vec, o 
ktorej sa začalo správne konanie o vyhlásení za kultúrnu pamiatku považuje za pamiatkový fond.  
Podľa § 15 ods. 4 písm. a) a b) pamiatkového zákona je vlastník takejto veci povinný od doručenia 
oznámenia o začatí správneho konania chrániť vec pred poškodením alebo zničením a oznámiť 
Pamiatkovému úradu SR každú zamýšľanú alebo uskutočnenú zmenu jej vlastníctva, a poskytnúť na 
písomnú výzvu Krajského pamiatkového úradu alebo Pamiatkového úradu SR potrebné údaje o veci 
alebo umožniť oprávneným osobám obhliadku veci s cieľom vyhotoviť odbornú dokumentáciu. 
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Účastníci konania (§ 14 správneho poriadku) môžu svoje pripomienky a návrhy uplatniť písomne 
na adresu Pamiatkového úradu SR. Do podkladu pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku možno 
nahliadnuť na Obecnom úrade Hažlín a na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky.  

 

 

S pozdravom 

                           
 

                           
                                                                     PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 

                          generálny riaditeľ 
         dočasne vymenovaný  
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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia vo veci vyhlásenia cintorína vojnového, v obci 
Hažlín, okres Bardejov, nachádzajúci sa na parcelách reg. KN - C. 8498, reg. KN E 3368/53, k. ú. Hažlín, 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, a na úradnej tabuli Obecného úradu Hažlín a 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 (Cesta 
na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava). 
 

 

 

 

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

 

 Potvrdené dňa: ................................ Pečiatka a podpis: .......................... 

 


