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VÝZVA
v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“), vecne a miestne príslušný
správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 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“) Vás týmto:
vyzýva

na dodržiavanie ustanovení a povinností vlastníka, správcu, nájomcu vyplývajúcich z
pamiatkového zákona, ako aj dodržiavanie konania v súlade s jeho ustanoveniami, a to
i v čase platnosti obmedzení a opatrení proti šíreniu koronavírusu - COVID- 19.
Odôvodnenie:
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 pamiatkového zákona „Krajský pamiatkový úrad je v prvom stupni vecne
príslušným správnym orgánom, ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických
osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ak tento
zákon neustanovuje inak.“
-

„vykonáva štátny pamiatkový dohľad nad stavom, využívaním a zabezpečením ochrany
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk.“

V zmysle Príkazu ministerky kultúry č. 6/2020 za účelom koordinácie obmedzení a opatrení proti šíreniu
koronavírusu je od 24.3.2020 až do odvolania poskytovanie služieb verejnosti zakázané.
V zmysle príkazu č. 5/2020 ministerky kultúry SR je fungovanie všetkých pracovísk Pamiatkového úradu
SR a krajských pamiatkových úradov obmedzené na nevyhnutné minimum.
Úrad vykonáva svoje činnosti v obmedzenom režime a preto prosíme verejnosť o komunikáciu formou
riadnej a e-mailovej pošty, a telefonickým kontaktom. V dôsledku týchto obmedzení budú časovo
kompenzované aj lehoty v správnych konaniach, ktoré pracoviská úradu v súčasnosti realizujú.
Z uvedeného vyplýva, že KPÚ Banská Bystrica výkon štátnej správy vykonáva síce v obmedzenom režime,
ale v prípade potreby je k dispozícii formou e-mailovej pošty alebo telefonickým kontaktom, a to:
-

podatelna.bb@pamiatky.gov.sk

-

048/24 55 111, 048/24 55 813

Viac informácii nájdete na webovej stránke www.pamiatky.sk
KPÚ Banská Bystrica zároveň upozorňuje:
-

V zmysle ustanovenie § 42 ods. 1 pamiatkového zákona: „Priestupku na úseku ochrany
pamiatkového fondu sa dopustí ten, kto
 b) nesplní oznamovaciu povinnosť ustanovenú podľa tohto zákona,
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c) nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho pamiatkového dohľadu podľa §
12 alebo bráni v jeho výkone,
h) uskutočňuje stavbu, stavebnú zmenu alebo udržiavacie práce na nehnuteľnosti, ktorá
nie je kultúrnou pamiatkou, ak sa nachádza v pamiatkovom území alebo ochrannom
pásme, bez právoplatného rozhodnutia alebo bez záväzného stanoviska krajského
pamiatkového úradu alebo nedodržiava podmienky určené v tomto rozhodnutí alebo v
záväznom stanovisku,
i) spôsobí svojím konaním nepriaznivé zmeny stavu kultúrnej pamiatky, pamiatkového
územia, alebo ich ochranného pásma, archeologického nálezu, alebo archeologického
náleziska, alebo ohrozuje ich ochranu,
n) nezabezpečuje základnú ochranu kultúrnej pamiatky podľa § 27, neudržiava ju
v dobrom stave a využíva ju spôsobom, ktorý ju ohrozuje, poškodzuje, znehodnocuje alebo
ničí, alebo ju nechráni pred odcudzením, alebo iným spôsobom poruší povinnosť podľa §
28 ods. 2,“

Z dôvodu, že v území Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica, KPÚ Banská Bystrica eviduje
vykonávanie nepovolených činností, Vás týmto vyzýva na dodržiavanie predmetnej výzvy vo vyššie
uvedenom rozsahu.

Ing. arch. Zuzana Klasová
riaditeľka
krajského pamiatkového úradu
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