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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (ďalej iba „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 

 
 

d o r u č u j e   V E R E J N O U   V Y H L Á Š K O U 
 

 
oznámenie o vydaní rozhodnutia: 

 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle 

ustanovenia § 9 ods. 3 § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v 
znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový zákon“) vydáva podľa § 15 ods. 1 pamiatkového 
zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov toto 

 
r o z h o d n u t i e : 

 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15 ods. 1 pamiatkového zákona v spojení     

s ustanovením § 2 ods. 2 pamiatkového zákona 
 
 

v y h l a s u j e   z a   n á r o d n ú    k u l t ú r n u   p a m i a t k u 
 

ZÁHRADU v obci Jasenová, okres Dolný Kubín, nachádzajúcu sa na parcelách reg. KN-C č. 
155, 156, 157/1 a 461, k. ú. Jasenová. Záhrada spolu s Kúriou (národná kultúrna pamiatka č. ÚZPF 
2030/1) tvoria historicky a funkčne jeden celok.  

K parcelám reg. KN-C č. 155, 156 a 157/1 nie sú založené listy vlastníctva. Predmetné parcely 
sa nachádzajú na prekryve parcely reg. KN-E č. 5001/2. V zmysle LV č. 1178 je parcela č. 5001/2, 
vedená ako „zastavaná plocha a nádvorie“ vo vlastníctve Aleny Nováčkovej, r. Matyášovej, Nad 
Paťankou 1808/42, 160 00 Praha 6.   

K parcele reg. KN-C č. 461 nie je založený list vlastníctva. Sčasti sa predmetná parcela nachá-
dza na prekryve parcely reg. KN-E č. 5087. V zmysle LV č. 921 je parcela č. 5087, vedená ako „orná 
pôda“ vo vlastníctve Oľgy Kleňovej, r. Kutlíkovej, Nemocničná 1949/57, 026 01 Dolný Kubín a Gabrie-
ly Kováčovej r. Marovej, Jasenová 2, 026 01 Jasenová. Sčasti sa predmetná parcela nachádza na 
prekryve parcely reg. KN-E č. 5001/1. V zmysle LV č. 888 je parcela č. 5001/1, vedená ako „trvalý 
trávny porast“ vo vlastníctve deviatich spolupodielových vlastníkov. Sčasti sa predmetná parcela 
nachádza na prekryve parcely reg. KN-E č. 2984/1. V zmysle LV č. 1201 je parcela č. 2984/1, vedená 
ako „ostatná plocha“ vo vlastníctve 167 spolupodielových vlastníkov.  
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O d ô v o d n e n i e 

V zmysle § 2 ods. 3 pamiatkového zákona je kultúrna pamiatka podľa tohto zákona hnuteľná 
vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu 
pamiatku. 

 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad SR“) začal dňa 27. 05. 

2022 správne konanie o vyhlásení záhrady v Jasenovej za národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len 
„NKP“) na základe podkladu pre rozhodnutie vo veci návrhu na vyhlásenia NKP, resp. zmenu vyhlá-
senia (ďalej len „podklad“), ktorý vypracoval Krajský pamiatkový úrad Žilina (ďalej len „KPÚ Žilina“) 
v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR, z vlastného podnetu. 

Pamiatkový úrad SR ako správny orgán v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 a § 27 ods. 1       
správneho poriadku dal účastníkom konania možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa 
k podkladu a to v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí správneho konania. 

  
Vzhľadom na nevysporiadané vlastníctvo parciel reg. KN-C č. 155, 156, 157/1 a 461 (nezalo-

žené listy vlastníctva) a vysoký počet účastníkov konania spoluvlastniacich predmetné územie záhra-
dy na prekryve parciel reg. KN-E č. 2984/1, 5001/1, 5001/2 a 5087, bolo oznámenie o začatí konania 
účastníkom konania doručované v zmysle § 26 ods. 1 správneho poriadku prostredníctvom verejnej 
vyhlášky.  
 

Verejná vyhláška Oznámenia o začatí správneho konania (č. PUSR-2022/10851/1/39419/SAB) 
bola na úradnej tabuli správneho orgánu vyvesená dňa 17. 05. 2022 a zvesená dňa 01. 06. 2022. Na 
úradnej tabuli Obecného úradu Jasenová bola verejná vyhláška vyvesená dňa 12. 05. 2022 a zvesená 
dňa 28. 05. 2022. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Žiaden z účastníkov 
konania sa v priebehu zákonom stanovenej lehoty 15 dní k podkladu nevyjadril.   
 

Pamiatkový úrad SR v priebehu správneho konania zistil skutočný stav veci tak, ako to ustano-
vuje § 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal najmä z predloženej historickej, spoločenskej, 
urbanistickej, krajinnej a architektonickej charakteristiky hodnôt  Záhrady, a následne posúdil splne-
nie kritérií podľa § 15 ods. 1 pamiatkového zákona, podľa ktorého sa vec, ktorá má pamiatkovú 
hodnotu, vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku. Keďže podklad pre vyhlásenie veci za národnú 
kultúrnu pamiatku jednoznačne preukázal pamiatkovú hodnotu, ktorou je podľa § 2 ods. 2 pamiat-
kového zákona súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architek-
tonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu 
byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany, došlo k splneniu kritérií na vyhlásenie 
Záhrady za národnú kultúrnu pamiatku vo verejnom záujme. 

 
Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že krajinársky premyslene komponované umiestnenie 

šľachtického sídla rodu Pivkovcov do terénnej konfigurácie záhrady tvorí s národnou kultúrnou 
pamiatkou Kúria (č. ÚZPF 2030/1) jeden historický celok. Záhrada  v okolí klasicistickej kúrie sa za-
chovala v pôvodnom plošnom rozsahu. Cieľom navrhovanej ochrany je zachovanie pôvodného 
areálu kúrie a jej bezprostredného okolia, ktorý tvorí záhrada, v minulosti aj s dobovou sadovníckou 
úpravou predpolia hlavného vstupu. Zachovanie prírodno-krajinárskeho charakteru okolia kúrie, aby 
ostali zachované jej charakteristické pohľadové situácie, je žiadúce v celospoločenskom, verejnom 
záujme.   
 Záhrada kúrie je dodnes prirodzene vymedzená meandrom Jasenovského potoka na východ-
nej a čiastočne na severnej strane. Na západnej strane stúpajúcim svahom, na päte ktorého je posta-
vený objekt kúrie. Modelácia terénu záhrady ju prirodzene rozdeľuje na dve časti. Rovinatá časť 
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záhrady, tvoriaca predpolie kúrie je od obce oddelená korytom potoka a svahovitá časť s terasovitým 
modelovaním terénu na západe prirodzene prechádza do otvorenej krajiny. Západnú obvodovú líniu 
záhrady vo svahu za kúriou minimálne od prelomu 19. a začiatku 20. storočia tvoril riedky porast 
listnatých a ihličnatých drevín, kde najväčšie zastúpenie mal smrekovec opadavý Larix decidua. Svah 
za kúriou tvoril trávnatý porast, po stranách kúrie sa nachádzal porast nižších stromov a krov. V 
súčasnosti je priestor svahu zarastený hustým porastom vzrastlých ihličnatých a listnatých stromov. 
Ide pravdepobne o náletové jedince z pôvodnej obvodovej zelene západnej hranice areálu. Pred 
východnou hlavnou fasádou kúrie sa nachádzajú dve tuje východnej Thuja occidentalis, ktoré boli 
vysadené pri úprave záhrady na konci 19. storočia. Portikus kúrie lemujú dva orgovány Syringa 
vulgaris. Na severnej a južnej strane terasovitej časti záhrady sa porast drevín zľahka rozvoľňuje a 
prirodzene prechádza do obvodovej zelene.  
 Rovinatá plocha záhrady je v súčasnosti tvorená obyčajným trávnatým porastom. V západnej 
časti pred kúriou sú symetricky situované dve mladé lipy Tilia sp. vysadené v závere 20. storočia. Na 
teréne nie sú viditeľné zvyšky po zaniknutých mlatových komunikáciách a sadových úpravách. V 
centrálnej časti pred kúriou sa nachádzal vysadený kruhový záhon. Obvodová zeleň v severnej a 
východnej časti záhrady je tvorená zmiešaným porastom, kde sa vyskytuje javor horský (klen) Acer 
pseudoplatanus, breza previsnutá Betula pendula, lipa Tilia sp., vŕba biela Salix alba, hrab obyčajný 
Carpinus betulus, jaseň štíhly Fraxinus excelsior, etc. Zriedkavo sa vyskytuje aj smrek obyčajný Picea 
abies. Prirodzený podrast tvoria mladé jedince vŕby, liesky obyčajnej Corylus avellana, etc.  
 Prístup do areálu pivkovskej kúrie zabezpečuje malý úzky most ponad Jasenovský potok. 
Situovaný je na pôvodnom mieste. Tvorí ho drevená mostovka bez zábradlia. Vstup do areálu lemo-
vali už v minulosti po stranách brezy, z ktorých severnejšia bola odstránená v nedávnej dobe. 
 

Záhrada pri NKP Kúria v Jasenovej je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt:    
Historická a spoločenská hodnota: Zachovaný areál záhrady je pôvodným historickým zázemím 

zemianskej kúrie v Jasenovej. V priebehu 20. storočia, kedy na našom území dochádzalo k zániku a 
devastácii mnohých areálov kaštieľov a kúrií, v prípade kuriálnej záhrady v Jasenovej nedošlo k jej 
plošnej úprave a ani k iným zásadným a nezvratným zásahom. Vznik záhrady spolu s výstavbou kúrie 
a zachovanie záhrady do dnešných dní sú dokladom života nobility vo vidieckom prostredí  a obra-
zom dobovej spoločnosti.  

V závere 19. storočia potomkovia pôvodného staviteľa kúrie predali jasenovské majetky tur-
čianskym Pivkovcom, ktorí boli angažovanými členmi v národnom hnutí a (zakladajúcimi) členmi 
rôznych spolkov. Posledná sadovnícka úprava záhrady a kúrie sa viaže práve k rodine Pivkovcov, čím 
napĺňa hodnoty vzťahu pamiatky k historickým osobnostiam, čím má kúria a záhrada aj nemalú 
spoločenskú hodnotu.  

Krajinná hodnota: Vzhľadom na rozsah a umiestnenie na okraji zastavenej plochy obce, má zá-
hrada aj nenahraditeľnú krajinnú hodnotu. Autenticky zachovaný priestor záhrady v pôvodnom 
rozsahu s pozostatkom poslednej väčšej krajinárskej úpravy z 19. storočia, ako aj ojedinele 
zachované exempláre stromov taktiež majú dendrologickú a krajinnú hodnotu. Kúria je jedinečne 
situovaná v komponovanom krajinnom prostredí neďaleko vodného toku, pri úpätí svahu a aj v 
súčasnosti prirodzene prechádza do otvorenej krajiny čím vytvára s okolitým prírodným prostredím 
krajinársky celok.  

Urbanistická hodnota: Spolu s neďalekým evanjelickým kostolom je kúria so záhradou historic-
kou dominantou zástavby obce. V pôvodnej urbánnej štruktúre dediny popri Jasenovskom potoku 
mal areál kúrie špecificky dominantné postavenie. Svojou polohou na úpätí svahu kúria s vysokým 
portikom pôsobila dominantnejšie a to aj pri diaľkových pohľadoch, ktoré sú čiastočne zachované 
dodnes.  

Architektonická hodnota: Parciálne zachované sadovnícke úpravy zo záveru 19. storočia reali-
zované rodinou Pivkovcov nadviazali na staršiu úpravu záhrady. Architektonická prírodno-krajinárska 
úprava s voľným prechodom do krajiny kombinovaná s využitím diaľkovej kompozičnej osi smerujú-
cej od kúrie ku kostolu vo východnej časti záhrady, dokladá cielený architektonický, urbanistický 



4 

 

a krajinný koncept. Sadovnícke úpravy a pochôdzne komunikácie taktiež sledovali túto rámcovú 
koncepciu. Vzniklo tak prepojenie medzi okolitou krajinou a zároveň aj s urbanizovaným prostredím 
obce, ktoré je sčasti zachované.  

 
Záhrada svojím situovaním a pamiatkovými hodnotami v spojení so spoločenským záujmom 

na zachovaní veci napĺňa stanovené kritéria pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. 
 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov v čl. 44 
ods. 2 ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. 
Podrobnosti o právach a povinnostiach v súvislosti s touto povinnosťou sú ustanovené zákonom (čl. 
44 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky). Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom, čo 
vyjadruje aj Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 91/2001 Z. z., pričom Slo-
venská republika je tiež v tejto oblasti viazaná medzinárodnými a európskymi dohovormi o ochrane 
kultúrneho a prírodného dedičstva. 

 
V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 pamiatkového zákona je základná ochrana kultúrnej pa-

miatky súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu 
alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúr-
nej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote 
a technickému stavu.  

 
Podľa § 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pa-

miatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové 
hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor 
v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodové-
ho plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je 
nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok. 

 
Podľa § 28 ods. 1 pamiatkového zákona môže vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky požia-

dať príslušný krajský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci pri 
údržbe nehnuteľnosti ako aj požiadať obec a ministerstvo o finančný príspevok. Vlastník má nárok na 
úhradu preukázateľnej ujmy, ktorá mu vznikne aplikáciou tohto zákona. 

 
Podľa § 28 ods. 2 pamiatkového zákona je vlastník povinný vykonávať na svoje náklady zá-

kladnú ochranu kultúrnej pamiatky, užívať ju v súlade so zachovaním jej pamiatkových hodnôt, pri 
zmene vlastníctva oznámiť novému majiteľovi, že objekt je chránenou národnou kultúrnou pamiat-
kou a strpieť jej označenie, ak tak rozhodol krajský pamiatkový úrad. Pracovníkom príslušného štát-
neho orgánu má po vzájomnej dohode umožniť vstup do objektu, vyhotovenie základnej fotodoku-
mentácie pre výskumné a dokumentačné účely.   

 
Podľa § 28 ods. 3 pamiatkového zákona vlastník bezodkladne oznámi krajskému pamiatko-

vému úradu a miestnej samospráve každé poškodenie, ohrozenie alebo zničenie národnej kultúrnej 
pamiatky. Taktiež je povinný oznámiť každú zamýšľanú zmenu využitia a vypratanie nehnuteľnosti.  

 
Vzhľadom  na uvedené  rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 
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P o u č e n i e : 
 
 Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku má účastník konania právo podať proti 
tomuto rozhodnutiu odvolanie na Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. 
 
           Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
 

 
 
  

v. r. Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD. 
          generálny riaditeľ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na:  
1. úradnej tabuli Obecného úradu Jasenová 
2. úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR 
3. webovom sídle Pamiatkového úradu SR – www.pamiatky.sk 
4. centrálnej úradnej elektronickej tabuli  – www.slovensko.sk   
 
 
Vyvesené  dňa: ................................  Zvesené dňa: .................................. 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje – doporučene (po nadobudnutí právoplatnosti): 
5. Okresný úrad Dolný Kubín, Katastrálny odbor, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín 
 
Na vedomie: 
6. Krajský pamiatkový úrad Žilina 
7. Pamiatkový úrad SR – založenie do spisu 

 


