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VEREJNA

VYHLASKA

UPOVEDOMENIE

O PREDLZENÍ LEHOTY PRE ROZHODNUTIE

Pamiatkovy úrad Slovenskej republiky, podl'a § 18 zákona c. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorsich predpisov (d'alej len «pamiatkovy zákon") miestne

príslusny správny orgán a podl'a § 10 ods. 2 písm. e) a § 18 ods. 2 pamiatkového zákona
vecne príslusny správny orgán
upovedomuje

úcastníkov konania a obec, ze Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (d'alej ten wminlsterstvo kultúry") ako orgán podl'a § 4 ods. 1 písm. f) pamiatkového zákona, súlade s usta-

novením § 49 ods. 2 zákona c. 71/1967 Zb. o spravnom konaní (správny poriadok) v znení

neskorsich predpisov suhlasilo s predízenfm lehotv pre vydanie rozhodnutia v spravnom
konaní vo veci vyhlásenia ochranneho pasma pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica na
dobu do 31. marca 2018.
Pamiatkovy úrad Slovenskej republiky súcasne upovedomuje, ze dóvodom nemoznosti roz-

hodnút' v lehote predízenej so súhlasom ministerstva kultúry c. MK 4067/2017-221/12976
zo dña 8. 8. 2017 je praceneschopnost' spis dihodobo vybavujuceho zamestnanca a zvlást'
zlozitá povaha veci.
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PhDr. Katarína Kosová

generálna riaditefka
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VEREJNÁ

VYHLÁSKA

Upovedomenie o predízení lehoty pre rozhodnutie vo veci vyhlásenia ochranného pasma
pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica (císlo: PUSR-2017/17533-8/100487) podía § 26
zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorsích predpisov sa
dorucuje verejnou vyhláskou, ktorá sa vyvesí (zverejní) po dobu 15 dní na úradnej tabuli
awebovom sídle Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, a na úradnej tabuli Mesta
Banská Bystrica.
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