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Číslo: PUSR-2022/10851-8/76820/SAB 
Bratislava, 13. 09. 2022 
 

 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad SR“) podľa § 26 ods. 1 zá-

kona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (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 zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
podľa § 22, ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, 

v znení neskorších predpisov. 
 

 
Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2022/10851-5/62002/SAB zo dňa                    

22. 07. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 09. 2022, bol do registra nehnuteľných           
kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) zapísaný ďalší 
objekt nehnuteľnej kultúrnej pamiatky:   
 
1. Názov pamiatky:  KÚRIA A ZÁHRADA - /2 záhrada 
 
2. Číslo v registri zápisov Ústredného zoznamu:   2030/1-2 
    2030/1 KÚRIA 
    2030/2 ZÁHRADA 
 
3. Adresa     
    Obec:   Jasenová                 Miestna časť:  --- 
    Ulica:  Pod Hričkou Por. číslo:  ---         Súp. číslo:  ---  
    Okres:  Dolný Kubín  Kraj:  Žilinský 
 
4. Katastrálne územie:  Jasenová  
   Parcelné čísla:  reg. KN-C č. 155, 156, 157/1, 461 
 
5. Vlastník: 

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, 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, vo vlastníctve Oľgy Kleňovej, r. Kutlíkovej, Nemocničná 
1949/57, 026 01 Dolný Kubín a Gabriely Kováčovej r. Marovej, Jasenová 2, 026 01 Jasenová. Sčasti 
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sa predmetná parcela nachádza na prekryve parcely reg. KN-E č. 5001/1, vo vlastníctve deviatich 
spolupodielových vlastníkov. Sčasti sa predmetná parcela nachádza na prekryve parcely reg. KN-E č. 
2984/1, vo vlastníctve 167 spolupodielových vlastníkov. 

                                
6. Dôvod pamiatkovej ochrany:  

Rustikálna empírová kúria Pivkovcov v Jasenovej predstavuje ojedinelý historický doklad sta-
viteľstva zo začiatku 19. storočia vo vidieckom prostredí severného Slovenska. Vďaka cielenému 
situovaniu a zachovaniu plochy záhrady ako jej bezprostredného zázemia, takmer v pôvodnom 
plošnom rozsahu, je možné aj dnes prezentovať historický objekt kúrie v autentickej podobe s dosta-
točným odstupom od okolitej zástavby obce. Záhrada tvorí neoddeliteľnú súčasť niekdajšieho sídla 
nobility a jej zachovanie v súvzťažnosti s kúriou je žiadúce vo verejnom záujme. Prírodno-krajinárska 
kompozícia záhrady prechádza v západnej časti za kúriou do otvorenej prírodnej krajiny. Sadovnícka 
úprava zo záveru 19. storočia realizovaná vo východnej časti záhrady zanikla po druhej svetovej 
vojne. Priestor však zostal trávnatým porastom, ktorý umožňuje jej prípadnú rehabilitáciu. Neopo-
menuteľným faktom je spojitosť pamiatkového objektu kúrie a záhrady s poprednými rodinami 
angažovanými v národnom hnutí 19. storočia.  

 
 
 
 

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

Za správnosť vyhotovenia:  Mgr. Radomír Sabol  
 
Oznámenie o zápise do ÚZPF 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: .................................. 
 
 
Na vedomie: 
5. Krajský pamiatkový úrad Žilina 
6. Pamiatkový úrad SR – založenie do spisu 2x 
 
Príloha: Poučenie o právach a povinnostiach vlastníka kultúrnej pamiatky 


