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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako miestne a vecne príslušný správny orgán na úseku ochranypamiatkového fondu podra S 9 od5. 5 a 5 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v zneni neskorších predpisov a úprav (ďalej len „pamiatkový zákon“) na základe žiadosti Urbáru
Vrbica, Pozemkové spoločenstvo, ul. 1. Mája Č. 95, 031 42 Liptovský Mikuláš, doručenej dňa 06.062019
vo ved vydania rozhodnutia o zárnere národnej kultúrnej pamiatky miesto památné, bližšie určenie
partizánske bunkre SNP, nachádzajúcej sa na parcele CKN Č. 938 mesta Liptovský Mikuláš, k.ú. lľanovo,ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuterných národných
kultúrnych pamiatok pod č. 381/1-3, ato jej pamiatkového objektu č. 381/3 — sklad proviantu

upovedomuje

v zmysle 5 18 ods. 3 v spojení s 5 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (d‘alej len „správny poriadok“) účastníkov konania (514 správneho poriadku)

o začatí konania

vo ved vydania rozhodnutia o zámere obnovy predmetného pamiatkového objektu v zmysle 5 32pamiatkového zákona. Krajský pamiatkový úrad Žilina Vám oznamuje, že predmetné konanie, nie jemožná z důvodu komplexného posúdenia podkladov pre rozhodnutie ukončiť do 30 dni od začatia
konania, a preto rozhodne v predíženej 60-dňovej ehote stanovenej v 549 správneho poriadku.

Účastnĺci konania můžu svoje pripomienky a návrhy uplatniť písomne na adresu Krajskéhopamiatkového úradu Žilina, pracoviska Ružomberok, Námestie Š.N. Hýroša Č. 1,03401 Ružomberok.

Účastníci konania sa podľa S 44 pamiatkového zákona upovedomujú verejnou vyhláškou, vyvesenou naúradných tabuiach a webovom portáli.

doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
riaditeľ
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Oznámenie O začati správneho konania a oznámenie O predĺžení lehoty na vybavenie vo ved vydania
rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky miesto památné bližšie určenie partizánske
bunkre SNP, nachádzajúcej sa na parcele CKN Č. 938 mesta Liptovský Miku‘áš, k.ú. Iľanovo, ktorá je
zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuterných národných kultúrnych
pamiatok pod č, 381/1-3, a to jej pamiatkového objektu č. 381/3 — sklad proviantu v zmysle 26
správneho poriadku sa doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí (zverejní) po dobu 15 dni na
úradnej tabuli Krajského pamiatkového úradu Žilina, Mariánske námestie 19, Žilina, internetovej adrese
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (www.pamiatky.sk), na centrálnej elektronickej tabuli na
portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“ a na úradnej tabuli mesta Liptovský
Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš (IČO: 00315524).

Po zvesení verejnej vyhlášky (po uplynutí vyššie spomĺnanej lehoty 15 dní) žiadame mesto Liptovský
Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš o jej potvrdenie a spátné zaslanie na Krajský pamiatkový
úrad Žilina, Mariánske nám. č. 19,01001 Žilina.
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Doručuje sa:

• mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 01,
• Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (www.pamiatkv.sk),
• Centrálna elektronická úradná tabuľa (www.slovensko.sk),
• Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, Žilina (úradná tabura).

Navedomie:
Urbár Vrbica, Pozemkové spoločenstvo, ul. 1. Mája Č. 95, Liptovský Mikuláš, 03142
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