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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Krajský pamiatkový úrad Žilina ako miestne a vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového
fondu podľa ustanovenia § 9 ods. 5 a § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) podľa § 30 ods. 1 písm. b)
správneho poriadku
zastavuje konanie vo veci
vo veci vydania rozhodnutia o prípustnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum na vedecké a
dokumentačné účely podľa § 35 ods. 5 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona oprávnenou právnickou osobou,
Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina (ďalej len „Považské múzeum“), spôsobom vykonávania
výskumu – povrchovou prospekciou, výskumom detektorom kovov a v odôvodnených prípadoch malou
sondážou v k. ú. Krasňany, Varín a Nezbudská Lúčka za účelom overenia archeologického potenciálu
vytypovaných území a zistenia rozsahu prípadných archeologických nálezísk mimo zastavaného územia
predmetných katastrov.
ODÔVODNENIE
Považské múzeum stiahlo svoju žiadosť o vydanie rozhodnutia o prípustnosti vykonať pamiatkový
archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely podľa § 35 ods. 5 a § 39 ods. 1 pamiatkového
zákona.
Vzhľadom na vyššie uvedené Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 30 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov nie je možné podať odvolanie. Procesné rozhodnutia orgánov verejnej správy nie sú
preskúmateľné súdom.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli obce Krasňany, obce Varín, obce Nezbudská Lúčka a na úradnej tabuli Krajského
pamiatkového úradu Žilina, na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky,

Bratislava (www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v
časti „Elektronická úradná tabuľa“. Posledný deň vynesenia rozhodnutia je dňom jeho doručenia pre
neznámych účastníkov konania.
Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame bezodkladne túto vyhlášku zaslať späť na Krajský
pamiatkový úrad Žilina s vyznačením uvedených údajov. Návratkou je možné zaslať e-mailom na adresu:
podatelna.za@pamiatky.gov.sk

doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa
Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín, IČO: 00 321 401
– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

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

Zvesené dňa: ...........................................
Pečiatka a podpis

Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín, IČO: 00 321 711
– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

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

Zvesené dňa: ...........................................
Pečiatka a podpis

Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Strečno, IČO: 00 648 256
– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

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

Zvesené dňa: ...........................................
Pečiatka a podpis

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

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

Zvesené dňa: ...........................................
Pečiatka a podpis
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