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Váš list číslo/zo dňa 
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  20. 03. 2023 
 

 
Vec 
Nitra – Janíkovce, parc. č. líniová stavba, kat. úz. Veľké Janíkovce, okr. Nitra, stavba: "Nitra – Dlhá ul. 

– obnova strojnotechnologickej časti HČS" 

- oznámenie o začatí správneho konania o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu 
a upustenie od ústneho pojednávania 

 
Krajský pamiatkový úrad Nitra, podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 

fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne príslušný orgán 
špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušný orgán 
špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, z vlastného podnetu v súlade 
s § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v zmysle 
§ 35 ods. 7 pamiatkového zákona a § 36 ods. 3 pamiatkového zákona a v nadväznosti na záväzné 
stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra č. KPUNR-2023/6066-2/19894/NIK zo dňa 
20. 03. 2023    

  
vydaním tohto oznámenia  

 

začína správne konanie 
o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu 

 
v súvislosti s navrhovanou stavbou: 

 

"Nitra – Dlhá ul. – obnova strojnotechnologickej časti HČS" 

 

 parc. č. líniová stavba, kat. úz. Veľké Janíkovce, okr. Nitra 

(ďalej len "stavba") 
 
 

ako opatrenia na záchranu archeologického náleziska, archeologického nálezu alebo nálezovej 
situácie v zmysle § 36 ods. 1 pamiatkového zákona. 
 

Krajský pamiatkový úrad Nitra v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov týmto upovedomuje účastníkov konania o začatí správneho konania. 

 

 
 
 
 

 

 

podľa rozdeľovníka 
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Krajský pamiatkový úrad Nitra upúšťa od ústneho pojednávania, nakoľko povaha veci 
to nevyžaduje a žiadosť spolu s predloženými dokladmi považuje za dostatočný podklad pre vydanie 
rozhodnutia. 

 
Účastníci správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní 

od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie uplatnené námietky a pripomienky sa neprihliada. 
V prípade, že účastníci konania svoje stanovisko neoznámia do 7 dní od doručenia tohto oznámenia, 
má sa za to, že s predloženým riešením súhlasia. 

 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, Námestie 

Jána Pavla II. č. 8, Nitra, v termíne stanovenom po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom 
dohovore s PhDr. Michaelou Mandák Niklovou, PhD.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD. 
                                                                                                                                    riaditeľ  
                                                                                                             Krajského pamiatkového úradu Nitra 
                                                                                                                                       v. r.                                                                                                           
 
 
 
Doručuje sa 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36550949 
 

 

 

 

Mesto Nitra - stavebný úrad  - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 

 

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

 

      Pečiatka a podpis 

 

     Po uplynutí doby na zverejnenie Vás žiadame bezodkladne zaslať naspäť príslušným úradom vyplnenú 

poslednú stranu verejnej vyhlášky! Návratku je možné zaslať aj elektronickou poštou cez podateľňu úradu! 

 

 

Krajský pamiatkový úrad  Nitra - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 

 

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

 

      Pečiatka a podpis 
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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - elektronická úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 

 

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

 

     Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, 

v časti „Elektronická úradná tabuľa“. 

 

http://www.slovensko.sk/

