PAMIATKOVY ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Cesta na Cerveny most 6 • 814 06 Bratislava

Bratislava 07.01.2016

Oíslo: PÚSR-2016/18041-8/714
Pamiatkovy úrad Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 26 odst. 1 Zákona
c, 71/1967 zb. o správnom konaní v znení neskorsích predpisov s poukazom na ustanovenie § 18 odst 2 Zákona NR SR c. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu vznení
neskorsích predpisov dorucuje

VEREJNOU VYHLÁSKOU:
Pamiatkovy úrad Slovenskej republiky, podl'a § 9 ods. 3 zákona c. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorsích predpisov (d'alej len ,,zákon c. 49/2002 Z. z.")
miestne príslusny správny orgán a podl'a § 10 ods. 2 písm. d) a § 18 zákona c. 49/2002 Z.
z. vecne príslusny správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu,
upovedomuje

podl'a § 56 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorsích
predpisov ucastnikov konania o obsahu odvolania proti rozhodnutiu

c. PÚSR-2015/18041-5/75169 zo dña 07. 12. 2015, ktorym vyhlásil ochranné pasmo

Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnutel'nych národnych kultúrnych pa-

miatokv k. ú. Banská Bystrica.

Podané odvolanie je pripojené v prílohe.
Pamiatkovy úrad SR vyzyva ucastnikov konania aby sa vyjadrili k obsahu podaného odvo
lania v termine do 28.01.2016. Vyjadrenia vykonané a podané správnemu orgánu veas v
urcenej lehote budú podl'a § 57 ods. 2 správneho poriadku predlozené odvolaciemu orgánu
na rozhodnutie o odvolaniach.
Toto upovedomenie a vyzva sa podl'a § 44 ods. 4 veta druhá zákona c. 49/2002 Z. z. dorucujú úcastníkom konania verejnou vyhláskou. Mesto Banská Bystrica ziadame o vyvesenie
verejnej vyhlásky na úradnej tabuli v mieste po dobu 15 dní (§ 26 ods. 2 správneho poriad
ku).
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Príloha:
odvolanie proti rozhodnutiu o vyhlásení ochranného pasma
Dorucí sa:

Mesto Banská Bystrica, U!. OSA 26, 975 39 Banská Bystrica
- spolu s verejnou vyhiáskou so znením upovedomenia

Pamiatkovy úrad Slovenskej republiky, Cesta na Óerveny most 6, 814 06, Bratislava

- spolu s verejnou vyhiáskou so znením upovedomenia
Na vedomie:

Krajsky pamiatkovy úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. 8, 975 65 Banská Bystrica
- bez verejnej vyhlásky
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VEC: Odvolaníe voci rozhodnutiu

Mesíu Banská Bystrica bolo dña 11.12.2015 dorucené rozhodnutie Pamiatkového úradu SR c. PÚSR2015/18041-5/75169 zo dña 7.12.2015, ktor^m Pamiatkovtf úrad SR vyhlásil ochranné pasmo
Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica podl'a § 18 ods. 2 zákona c. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorSích predpisov (d'alej len zákon £. 49/2002 Z.z.).
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave c. 1S 6/2012-127, potvrdeného rozsudkom Najvyssieho súdu
SR c. 8Szo/62/2013 právoplatného 30.6.2015 bolo rozhodnutie Ministerstva kultúry SR c. MK

2899/20111-5T/14693 zo dña 28.10.2011 v spojení s rozhodnutím PÚSR o vyhlásení ochranného
pasma C. PÚ-11/521-17/4810/Andzo dña 7.7.2011 zrusené a vec bola vrátená na d'aiáie konanie,
Následne Pamiatkbvy úrad vydal nové - vyssie citované rozhodnutie vo veci, voci ktorému podáva
Mcsto Banská Bystrica v zákonom stanovenej lehote v zmysle § 53 zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorsích zmien a doplnkov (d'alej správny poriadok) odvolanie
z nasledovnych dovodov::

1.

Podl'a § 3 ods. 2 správneho poriadku sú správne orgány povinné postupovat' v konaní v úzkej
súfiinnosti s úcastníkmi konania, zúfiastnen^mi osobami a inj'mi osobami, ktorych sa konanie
#ka a daf im vzdy prílezitosf, aby mohli svoje prava a záujmy úcinne obhajovat*, najma sa

vyjadrif k podkladu rozhodnutia, a uplatnit' svoje návrhy. Ucastníkom konania, zúfiastnen^m

osobám a inym osobám, ktorych sa konanie tyka musia správne orgány poskytovaf pomoc a

poucenia, aby pre neznalosf právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. Od vydania
póvodného rozhodnutia (právopíatné v októbri 2011) po vydanie nového rozhodnutia
7.12.2015 uplynuli viac nez 4 roky, pritom v novom konaní správny orgán - Pamiatkovy úrad

SR vóbec neoznámil pokracovanie konania a nedal moznosf na vznesenie pripomienok a
námietok, len sa ,,riadil vlastnou úvahou na základe vyhodnotenia podkladov nadobudnutych
vlastíi^m zist'ováním alebo získanych od orgánov státnej správy, samosprávy, právnickych
osob a fyzick^ch osob." Mame za to5 ze takyto postup odporuje zásadám konania stanovenych
v § 3 správneho poriadku.

2.

Podl'a § 3 ods. 6 správneho poriadku sú «správne orgány povinné na úradnej tabuli správneho
orgánu, na intérnete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj ín^m vhodnym spósobom
zrozumitePne a veas informovat1 verejnosf o zaiíaíí, uskutocñovaní a o skoncení konania vo
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veciach, ktoré sú predrneíom záujmu verejnosti alebo o ktorych to ustanovuje osobitn^ zákon,
Pritomsú povinné ochrafiovaf prava a právom chránené záujmy úcastníkov konania a inj'ch
osób. Uradná tabul'a správneho orgánu musí byf nepretrzite prístupná verejnosti." Pamiatkovy
úrad SR ziadnym spósobom neinformoval verejnost' o uskutocñovaní konania na zákJade

skutocnosti, ze rozhodnutie Pamiatkového úradu SR v spojení s rozhodnutím Ministerstva
kultúry SR z roku 2011 bolo zrusené rozhodnutím orgánov súdnej moci a ze sa zaéína
pokrafiovanie konania vo veci (vid', webová stránka Pamiatkového úradu SR), Pamiatkovy
úrad SR dokonca nedal ani návrh na zmenu zápisu o ochrannom pasme na Okresn^ úrad,
odbor katastra v Banskej Bystrici, kde sú jednotlivé parcely stá!e vedené ako nehnutei'nosti
nachádzajúce sa v ochrannom pasme Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Tato
skutocnost'je v rozpore s § 20 ods. 4 vo vazbe na § 19 zákona c. 49/2002 Z.z.
3.

Podl'a § 32 ods. 1 správneho poriadku je správny orgán povinny zistit' presne a úplne skuíocny
stav veci a za tym úcelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je
viazany len návrhmi úcastníkov konania. Podra § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny
orgán je povinn^ daf ú&stnfkom konania a zúcastnen^m osobám moznpsf, aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadrif k jeho podkladu i k sposobu jeho zistenia, prípadne
navrhnúf jeho doplnenie. Uvedeny postup v konaní správny orgán úplne opopmenul, neriadil

sa ním, nezistil si riadne skutofiny stav veci a nedal moznosf úcastníkom konania sa k novym
podkladom rozhodnutia vyjadrif.

4.

Podl'a § 47 ods. 2 správneho poriadku ,,vyrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením
ustanovenia právneho predpisu, podPa ktorého sa rozhodlo ....," Pokial' má vyrok obsahovaf
rozhodnutie vo vecí, musí byf tato vec jednoznacne Specifikovaná, vyrok musí byf
formulovany presne, urcito, strucne a musí úplne vyjadrovaf vyrieáenie veci. Predmetné
rozliodnxitíe je vsak vo viacerych Castiach nejednoznadné (napr. Okrsok 12B), odporúéacie
(napr. Okrsok 20), prípadne odkazuje na individuálne konanie pamiatkového úradu v
budúcnosti (napr. Okrsok 12A, Okrsok 13 a pod.). Mame za to, ze takto uvedené podmíenky
rozhodnutia sú nevykonatel'né.

5.

V odovodnení predmetného rozliodnutia správny orgán uvádza, ze sa zmena vyrokovej casti
rozhodnutia íyka najmá" zosúladenia vymedzenych podmienok ochrany so zává'znou ííasfou
platného územného plánu mesta Banská Bystrica, pricíom sa vsak d'alej v argumentácii opiera
najma o vyskové zónovanie stanovené v platnom územnom pláne mesta. Územny plan mesta
Banská Bystrica pritom vsak v závüznej casti stanovuje komplexn^ súhrn regulatívov
funkcného vyuzívania a priestorového usporiadania územia, ktoré predmetné rozhodnutie vo
svojej vyrokovej fiasti nezohPadñuje, resp. zjednodusuje, cím prispieva k rozdielnej regulácii
üzemia v zmysle územného plánu a v zmysle rozhodnutia o ochrannom pasme - napr. v
Podmienkach ochrany diferehcovan^ch pre jednotlivé okrsky ochranného pasma -Okrsok 20
UI. Komenského a A. Matusku ,,Stavebná ííinnosfje mozná v zmysle dobudovania podkroví",
podlfa regulaCného Iistu pre územie PB 02 je vsak mozná i realizada ustúpenych podlazí.
Uvedenym jednoduch^m príkladom, kton? vsak mozno interpretovat1 skoro na vsetky uvedené
okrsky, chceme poukázaf na skutocnosf, ze v takomto type rozhodnutia nie je mozné
obsiahnuf cel^ komplex regulácie územia stanoveny v územnoplánovacej dokumentácii a
zjednoduSovanie regulácie móze viest' následne k rozporu dvoch závaznych právnych
predpisov a nevykonatel'nosti rozhodnutia.

6.

O skutoñnosti, ze by bolo byvalo potrebné v zmysle § 32 správneho poriadku oznámenie
pokraCovanie konania a komplexnejsie zhromazdenie podkladov a pripomienok svedéí napr. i
to, ze pre okrsok 21 - Nábrezie Hrona sa odporúca neriesit* protipovodñovú ochranu v území
realizáciou trvalych prekázok. Jednak v^raz ,,odporúca sa" uvedeny vo v^rokovej casti
rozhodnutia zakladá jeho nevykonatel'nosf, jednak Slovensky vodohospodársky podnik, ip. v
spolupráci s Mestom Banská Bystrica pripravuje projekt a realizáciu stavby Ochrana
íntravilánu mesta Banská Bystrica pred povodñami. Tentó zámer je súlade s platnou
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územnopláiiovacou dókumentáciou a tato stavbaje zaradená medzi verejnoprospeSné stavby,
V tejto súvislosti bol i na stavbu vydané právoplatné územné rozhodnutie 5. OVZ-SU
25480/2014/MM zo dña 15.4.2015. V súcasnosti je spracovaná dokumentácia pre stavebné
povolenie, kde je Ochrana proti Q100 riesená i pevnym hradením. Z dovodu krátkeho casové
úseku od vzniku povodñovej vlny nie je mozné ochranu intravilánu zabezpeSif mobilnym

hradením. Mesto Banská Bystrica preto ncmozc akceptovaf poziadavku na
protipovodfíóvú ochranu územia bcz trvalych prekázok. Casf Podmienky ochrany na
celom území ochranného pasma síce stanovuje, ze sa tieto netykajú stavebnej cinnosti podl'a
platn^ch stavebnych povolení a územirych rozhodnutí vydanych v £ase pred právoplatnym

vyhlásením ochranného pasma, avSak podrobné ríeseme zábran z hl'adiska protipovodñovej
ochrany nebolo predmetom územného rozhodnutia, bude ai predmetom stavebného konania,
ktoré móze ale nemusí byf ukoncené do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
7.

V okrsku 12B je podi'a predmetného rozhodnutia vylúc'ená stavebná éinnosf zasahujúca do
exteriéru. Z uvedeného vobec nie je zrejmé o co vo veci ide vzhPadom na pojem «cinnost*
zasahujúca od exteriéru". Jedná sa o stvárnenie fasády polikÜniky navonok ¡- nadstavba,
prístavba, Clenenie okien, dverí a pod., alebo sa jedná o Éinnosf napr. v parku pred
poliklinikou, kde má Mesto Banská Bystrica záujem v blízkej budúcnosti realizovaf novú
dlazbu na chodníkoch, úpravu parkovej zelene, drobnej architektúry, realizáciu novej fontány
a pod.?

8.

V Rozhodnutí o vyhlásenf ochranného pasma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica sú
uvedené chránené pohFady I.-VL dokumentované v grafíckej prílohe. Celkov^ pocet a
situovanie uveden^ch chránen^ch pohl'adov nie je v súlade s vypracovanymi Zásadami
ochrany pamiatkového územia, Paraiatková rezervácia Banská Bystrica a poskytnut¡fmi
mestu Banská Bystrica:

- Vykres c. 04 Rozbor pamiatkovych hodnót - chránené pohl'adové uhly na pamiatkové
územie

- Vykres c. 01 SirSie vzfahy - dial'kové pohl'adové kuzely na pamiatkové územie.

Mesto Banská Bystrica má za to, ze predmctné rozhodnutie je vydané v rozpore so zákonom
c. 49/2002 Z.z., v rozpore so správnym poriadkom, je nevykonatefné a z uvedeného dovodu ho
vodvolacom konaní pozadujeme zrusif a vrátit' na nove konanie v súlade so zákonmi a
platnymi právnymi predpismi.

Ján^lótíko
primátor mesta
Banská Bystrica
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POTVRDENIE O VYVESENI ROZHODNUTIA VEREJNOU VYHLASKOU

Upovedomenie o odvolaní císlo PÚSR-2016/18041-8/714 voci rozhodnutiu o vyhlásení
ochranného pasma Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica a nehnutel'nych národnych

kultúrnych pamiatok c. PÚSR-2015/18041-5/75169 bolo v zmysle § 26 ods. 2 správneho
ponadku dorucené verejnou vyhlaskou, ktorá po dobu 15 dní bola vyvesená na úradnej
tabuli Mesta Banská Bystrica.
Posledny den vyvesenia je dñom oznámenia.

Vyvesené dña:.

BANSKÁ BYSTRICA
Vyvcscné dña:

á dña:

4 JAN. 2016

Zvescné dña:

Potvrdené dña:..J
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Pobpis:

