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VEREJNÁ

VYHLASKA

UPOVEDOMENIE

O PREDLZENÍ LEHOTY PRE ROZHODNUTIE
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. e) zákona
c. 49/2002 Z. z. vecne príslusny správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu,
upovedomuje

úcastníkov konania a obec, ze Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (d'alej
len ,,ministerstvo kultúry") ako orgán podl'a § 4 ods. 1 písm. f) zákona c. 49/2002 Z. z.,

v súlade s ustanovením § 49 ods. 2 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny

poriadok) v znení neskorsích predpisov súhlasilo s predízením lehotv pre vydanie
rozhodnutia v správnom konaní vo veci vyhlásenia ochranného pasma pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica na dobu do 31. decembra 2017.

Pamiatkovy úrad Slovenskej republiky súcasne oznamuje, ze dóvodom nemoznosti

rozhodnúf v lehote podl'a § 49 ods. 2 správneho poriadku je zlozitá povaha veci, zabezpecovanie podkladov a opátovné prerokúvanie podl'a § 18 ods. 2 zákona c. 49/2002
Z.z.

Neoddeliternou súcast'ou tohto

upovedomenia je súhlas ministerstva kultúry

c. MK 4067/2017-221/12976 zo dña 8. 8. 2017.
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Súhlas s predlzením lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní - zaslanie

Dña 7. augusta 2017 bola dorucená Sekcü kultúrneho dedicstva Ministerstva

kultúry Slovenskej republiky (d'alej len ,,ministerstvo") ziadost1 o predízenie lehoty
vydanie

rozhodnutia

pamiatkovej

v správnom

rezervácie

Banská

konaní

vo

Bystrica,

veci

vyhlásenia^ ochranného

evidovanej

v Ústrednom

na

pasma

zozname

pamiatkového fondu pod císlo 10.
Ministerstvo po preskúmaní ziadosti v zmysie ustanovenia § 49 ods. 2 zákona c.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorsích predpisov (d'alej len ,,správny

poriadok"), súhlasí s predízením lehoty na vydanie rozhodnutia na dobu do 31. decembra

2017.

Súcasne si Vas dovofujeme upozornit1, ze v zmysie § 49 ods.

2 správneho

poriadku ste povinny upovedomif úcastníka konania o predízení lehoty na vydanie
rozhodnutia s uvedením dóvodov predízenia lehoty.

S pozdravom

PhDr. Radoslav Ragac, PhD.
generálny riaditel1
sekcie kultúrneho dedicstva

odbor ochrany pamiatkového fondu/sekcia kultúrneho dediCstva
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Upovedomenie o predlzení lehoty pre rozhodnutie vo veci vyhiásenia ochranného

pasma pamiatkovej rezervacie Banská Bystrica (císlo: PUSR-2017/17533-5/62890)
v zmysle § 26 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorsich predpisov sa dorucuje verejnou vyhiáskou, ktorá sa vyvesí (zverejní) po

dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky, a na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica.
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