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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

UPOVEDOMENIE 
O OBSAHU ODVOLANIA PROTI ROZHODNUTIU 

 
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 č. 49/2002 Z. z.“) miestne 
príslušný správny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. e) a § 18 zákona č. 49/2002 Z. z. vecne príslušný 
správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu,  

u p o v e d o m u j e 

podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

účastníkov konania o obsahu odvolaní proti rozhodnutiu č. PUSR-2021/2429-12/38589 zo dňa             
25. 05. 2021, ktorým vyhlásil ochranné pásmo národných kultúrnych pamiatok - Kaštieľ s areálom  
v Gbeľanoch, parc. č. 512/1, 2, 3, 4, 513, 518, 519, 521,evidovaný v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu pod č. 1350/1-3 a Kaštieľ a park v Gbeľanoch, parc. č. 177, 178/1,evidovaný v 
Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 1341/1-2. 
 
Podané odvolania sú pripojené v prílohe.  
 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky   v y z ý v a   účastníkov konania vyjadriť sa k obsahu podaných 
odvolaní v termíne do 25. 07. 2021. Vyjadrenia vykonané a podané správnemu orgánu včas v určenej 
lehote budú podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku predložené odvolaciemu orgánu na rozhodnutie 
o odvolaniach. 

 
Toto upovedomenie a výzva sa podľa § 44 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. doručujú účastníkom konania 
verejnou vyhláškou, preto žiadame obecný úrad v Gbeľanoch o vyvesenie verejnej vyhlášky  na úradnej 
tabuli po dobu 15 dní (§ 26 ods. 2 správneho poriadku). Verejná vyhláška bude rovnako zverejnená aj 
na úradnej tabuli a webovom portáli Pamiatkového úradu SR a taktiež na centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.  
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Lýdia Kubeková v. r. 
     námestníčka generálneho riaditeľa 

 

http://www.slovensko.sk/


 
 

Doručenie verejnej vyhlášky: 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Doručuje sa: 
1. Obec Gbeľany; Urbárska 366/3; 013 02 Gbeľany - (prílohy: Verejná vyhláška, Potvrdenie 

o vyvesení a zvesení Verejnej vyhlášky) 
2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – úradná tabuľa, elektronická úradná tabuľa 
3. Centrálna úradná elektronická tabuľa na portáli www.slovensko.sk 
 
Na vedomie: 
1. KPÚ Žilina, Mariánske námestie 19; 010 01  Žilina 
2. akl. legal s. r. o., Skuteckého 33, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36771 651 

http://www.slovensko.sk/

