
Číslo konania:  KPUZA-2022/22020-3/3340/KOP 

Vybavuje/telefón, mail: Mgr. Tomáš Kopták, PhD., 041/2452827, tomas.koptak@pamiatky.gov.sk 

Žilina, dátum:  16. 01. 2023 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

O Z N Á M E N I E 
o zača  správneho konania a upustenia od ústneho pojednávania 

Krajský pamiatkový úrad Žilina (ďalej len „správny orgán“), ktorý je v zmysle § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona 
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) 
vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 18 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

o z n a m u j e    z a č a t i e   s p r á v n e h o   k o n a n i a   e x   o f f o  

vo veci rozhodnu a o nevyhnutnos  vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a 
spôsobu vykonania pamiatkového archeologického výskumu podľa § 35 ods. 7 v spojitos  s § 36 ods. 3 a § 
39 ods. 1 pamiatkového zákona v súvislos  s plánovanou realizáciou líniovej stavby „RFO-207-ZA/DK“ na 
pozemkoch v k. ú. Mojš, Gbeľany, Varín, Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, Belá a Lysica. 

Predmetná líniová stavba prechádza zväčša v extravilánoch zmienených obcí. V pomerne blízkom i širšom 
okolí jej trasy sa nachádza niekoľko evidovaných archeologických nálezísk (V Centrálnej evidencii 
archeologických nálezísk Slovenskej republiky), známych archeologických nálezísk, miest s archeologickým 
potenciálom i miest, kde boli nájdené archeologické nálezy jednotlivo. Dokonca jedno evidované 
archeologické nálezisko (zrejme sídlisko z 9. storočia) sa nachádza veľmi blízko pri jej trase (v k. ú. Krasňany). 
Z toho vyplýva, že pri výkopových prácach je značný predpoklad, že dôjde k objaveniu archeologických 
nálezov a nálezových situácii. Stavebníkom stavby je spoločnosť Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08  
Bra slava, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, 957 01  Bánoviec 
nad Bebravou, IČO: 50458043. 

Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku máte právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy a odpisy. Krajský 
pamiatkový úrad Žilina Vám zasiela súpis podkladov rozhodnu a a podklad rozhodnu a ako prílohu tohto 
oznámenia. 

Zároveň v súlade s § 3 ods. 2 a § 33 správneho poriadku máte možnosť uplatniť svoje návrhy a pripomienky, 
vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnu e, spôsobu ich zistenia a navrhnúť ich doplnenie. 

Návrhy a vyjadrenia k podkladom pre rozhodnu e je možné na správnom orgáne uplatniť mailom,  
poštou, ústne alebo prostredníctvom e-Government do 15 dní od doručenia tohto oznámenia. 

Podľa § 17 ods. 1 správneho poriadku sa účastníci konania môžu nechať zastupovať advokátom, alebo iným 
zástupcom. Zastupovanie je potrebné preukázať plnomocenstvom s uvedením rozsahu oprávnenia na 
zastupovanie. 



Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 
15 dní na úradnej tabuli obce Mojš, Gbeľany, Varín, Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, Belá, Lysica a na 
úradnej tabuli Krajského pamiatkového úradu Žilina, na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového úradu 
Slovenskej republiky, Bra slava: (www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na 

portáli (www.slovensko.sk), v čas  „Elektronická úradná tabuľa“. Posledný deň vyvesenia oznámenia je 
dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.  

Po uplynu  lehoty určenej na vyvesenie, žiadame bezodkladne túto vyhlášku zaslať späť na Krajský 
pamiatkový úrad Žilina s vyznačením uvedených údajov. Návratku je možné zaslať aj e-mailom na adresu: 
podatelna.za@pamaitky.gov.sk 

   

doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc. 
       riaditeľ 

Doručuje sa 

Obec Mojš, Mojš 147, 010 01  Mojš, IČO: 00321494 

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 

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

   Pečiatka a podpis 

Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02  Gbeľany, IČO: 00321273 

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 

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

   Pečiatka a podpis 

Obec Varín, Námes e sv. Floriána 1, 013 03  Varín, IČO: 00321711 

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 

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

   Pečiatka a podpis 
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Obec Krasňany, Krasňany 22, 013 03  Varín, IČO: 00321401 

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 

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

   Pečiatka a podpis 

Obec Stráža, Stráža 243, 013 04  Dolná Tižina, IČO: 00321630 

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 

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

   Pečiatka a podpis 

Obec Dolná Tižina, Dolná Tižina 333, 013 04  Dolná Tižina, IČO: 00321249 

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 

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

   Pečiatka a podpis 

Obec Belá, Oslobodenia 183, 013 05  Belá, IČO: 00321168 

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 

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

   Pečiatka a podpis 

Obec Lysica, Lysica 138, 013 05  Belá, IČO: 00321460 

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 

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

   Pečiatka a podpis 
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Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námes e 19, 010 01  Žilina 

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 

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

   Pečiatka a podpis 

Na vedomie 

TTL Group, s. r. o., Sládkovičova 183/47, 957 01  Bánoviec nad Bebravou, IČO: 50458043 

Príloha 

1. Súpis podkladov rozhodnu a č. KPUZA-2023/22020-2/3339/KOP  a podklad rozhodnu a. 
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Podklad rozhodnu a 

Názov spisu: „RFO-207-ZA/DK“ (Orange Slovensko, a. s.), líniová stavba v k. ú. Mojš, Gbeľany, Varín, 
Krasňany, Stráža, Dolná Tižina, Belá a Lysica.  

Stavebník: Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08  Bra slava, IČO: 35 697 270 

Číslo záznamu v spise: KPUZA-2023/22020-2/3339/KOP 

1. Print screeny súčasnej ortofotomapy na podklade maps.google.com (súkromné konto) s vyznačením 
trasy plánovanej líniovej stavby (zvýraznená červená línia) a zároveň s vyznačením evidovaných 
archeologických nálezísk, miest s archeologickým potenciálom a miest s nálezmi archeologických 
nálezov (modré body a polygony). V mape nie sú zahrnuté všetky známe archeologické náleziská, 
keďže pre ich značné množstvo sú vkladané dlhodobo a postupne. 

 

Obr. 1 



Obr. 2. 


