
















Číslo konania: KPUZA-2019/19992-3/74249/PIE
Vybavuje/telefón: Mgr. Jana Piecková, 041/245 28 24
Žilina, dátum: 16.09.2019

R O Z H O D N U T I E  

Krajský  pamiatkový  úrad  Žilina,  ako  miestne  a vecne  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“)  v zmysle  §  46  zákona  č.  71/1967  Zb. 
o správnom  konaní  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „správny  poriadok“)  na  základe  žiadost 
Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námeste č. 1692/7, 026 01 Dolný Kubín  rozhodol 
podľa  §  33  ods. 6  pamiatkového  zákona  o návrhu  na  reštaurovanie  nehnuteľnej  národnej  kultúrnej 
pamiatky  –  HRAD v Oravskom Podzámku,  súpisné č.  1,  parc.  č.  1,  k.  ú.  Oravský  Podzámok,  ktorá je 
zapísaná  v  Ústrednom  zozname  pamiatkového  fondu  v  registri  nehnuteľných  národných  kultúrnych 
pamiatok  pod  číslom  237/1-26,  a  to  konkrétne  pamiatkového  objektu  –  STAVBA  OBYTNÁ  II.  (tzv. 
administratívny  trakt),  ktorá  je  v  Ústrednom  zozname  pamiatkového  fondu  v  registri  nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok zapísaná pod číslom 237/19 takto:

schvaľuje

predložený návrh na reštaurovanie „Oravský hrad – administratívny trakt – ÚZPF č. 237/19, Oravský 
Podzámok  1  –  Reštaurátorský  výskum  a  návrh  na  reštaurovanie  vybraných  kamenných 
architektonických prvkov v exteriéri“ (ďalej len „Návrh na reštaurovanie“), ktorý vypracoval Mgr. art. 
Ondrej Lipták v roku 2019.

Krajský  pamiatkový  úrad  Žilina  k predloženému  návrhu  na  reštaurovanie  určuje  podľa  §  33  ods.  6 
pamiatkového zákona nasledujúce podmienky:

1. Reštaurátorské práce na kamenných prvkoch zosúladiť s prácami na obnove fasády objektu.

2. Rozsah rekonštrukcie poškodených alebo chýbajúcich čast kamenných prvkov bude určená na  
kontrolnom  dni  za  účast reštaurátora  a  Krajského  pamiatkového  úradu  v priebehu 
reštaurovania – po ich očistení.

3. Farebnosť portálov bude zhodná s farebnosťou fasád. Erby s nápisovou doskou a levia hlava na 
juhovýchodnej fasáde objektu zostanú po reštaurovaní vo výraze kameňa.

4. Štukovú výzdobu ostení portálu na juhovýchodnej fasáde obnoviť v rámci obnovy fasád objektu.

ODÔVODNENIE
Krajskému pamiatkovému úradu Žilina  bola  dňa 02.09.2019 doručená žiadosť  Oravského múzea P.  O.  
Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námeste č. 1692/7, 026 01 Dolný Kubín o vydanie rozhodnuta o návrhu na  
reštaurovanie exteriérových kamenných článkov stavby obytnej II. (tzv. administratvneho traktu), ktorá je  
zapísaná  v  Ústrednom  zozname  pamiatkového  fondu  v  registri  nehnuteľných  národných  kultúrnych 
pamiatok pod číslom 237/19. 

Predložený  návrh  na  reštaurovanie  sa  týka  reštaurovania  národnej  kultúrnej  pamiatky,  preto  Krajský 
pamiatkový úrad Žilina rozhodoval podľa § 33 ods. 6 pamiatkového zákona, v ktorom je uvedené: „Krajský  
pamiatkový  úrad  vydá  osobitné  rozhodnute  o  každom  stupni  reštaurátorskej  dokumentácie;  
o  správe  z  reštaurátorského  výskumu  môže  vydať  samostatné  rozhodnute“.  Reštaurovanie  národnej 
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kultúrnej  pamiatky  alebo jej  čast je  v  zmysle  §  33 ods.  1 pamiatkového zákona „osobitným druhom  
obnovy“. 

Dňom doručenia podania bolo začaté správne konanie v súlade s § 18 ods. 2 správneho poriadku. O začat 
správneho konania v súlade § 18 ods. 3 správneho poriadku boli upovedomení známi účastníci konania 
oznámením č. KPUZA-2019/19992-2/70069/PIE, zo dňa 02. 09. 2019 a zároveň v súlade s § 3 ods. 2 a § 33  
správneho  poriadku  im  bolo  umožnené  uplatniť  návrhy  a  pripomienky,  vyjadriť  sa  k  podkladom  pre  
rozhodnute,  spôsobu ich  zistenia  a  navrhnúť  ich  doplnenie.  V  lehote určenej  krajským pamiatkovým  
úradom podľa § 27 ods. 1 správneho poriadku neuplatnili svoje pripomienky.

Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené podanie preskúmal a na základe dostupných podkladov podľa §  
33 ods. 6 pamiatkového zákona vo výrokovej čast rozhodnuta predmetný návrh na reštaurovanie schválil.  
Predložený  návrh  na  reštaurovanie  Krajský  pamiatkový  úrad  Žilina  posúdil  po  obsahovej  a  formálnej  
stránke a konštatuje, že bol vypracovaný v súlade s podmienkami určenými v rozhodnut o zámere na  
reštaurovanie  predmetnej  národnej  kultúrnej  pamiatky  č.  KPUZA-2018/14896-3/59812/PIE,  zo  dňa  
01.08.2018.

Vrstvy  nevhodných  cementových  tmelov  a sekundárnych  doplnkov  na  kamenných  článkoch  je  nutné 
komplexne  odstrániť  a sanovať  poškodenú  kamennú  hmotu  v zmysle  predloženého  Návrhu  na 
reštaurovanie. Reštaurovanie kamenných prvkov bude súborom konzervátorských a rekonštrukčných prác 
tak, aby najväčšie výpadky a deštrukcie boli opravené, a zároveň aby výsledná prezentácia nebola rušivá. 
V priebehu reštaurovania je  potrebné zvolávať priebežné kontrolné dni  z dôvodu spresnenia metodiky 
a výslednej prezentácie pamiatky. Na kontrolnom dni po očistení  kamenných prvkov od sekundárnych 
úprav bude jednotlivo určený rozsah ich tvarovej rekonštrukcie. Cieľom obnovy nie je 100% doplnenie  
chýbajúcej hmoty kvôli zachovaniu hodnoty veku a patny pamiatky. Z dôvodu konzistentnej prezentácie 
celej architektúry objektu budú portály opatrené náterom v rovnakom odteni ako fasáda. Kamenný erb 
s nápisovou  tabuľou  a levia  hlava  budú  prezentované  tak  ako  v dobe  ich  vzniku  určil  ich  autor  –  vo 
farebnom výraze kameňa s potrebou precízneho farebného upravenia reštaurátorských tmelov.

Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  Krajský  pamiatkový  úrad  Žilina  rozhodol  tak,  ako  znie  výrok  tohto 
rozhodnuta.  Rozhodnute  je  vydané  z  hľadiska  záujmov  chránených  pamiatkovým  zákonom  a  nie  je  
podkladom pre konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  
neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o reštaurovanie ako osobitný druh obnovy, na ktoré sa nevzťahujú  
ustanovenia stavebného zákona.  

Toto rozhodnute nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

POUČENIE
Prot tomuto rozhodnutu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v znení neskorších 
predpisov  je  možné  podať  odvolanie  v lehote  15  dní  od  jeho  doručenia  na  správnom  orgáne,  ktorý 
rozhodnute  vydal,  t.j.  na  Krajskom  pamiatkovom  úrade  Žilina,  Mariánske  nám.  19,  010  01  Žilina. 
Odvolacím  orgánom  je  Pamiatkový  úrad  Slovenskej  republiky  so  sídlom  v  Bratslave.  Právoplatné  
rozhodnuta  orgánov  verejnej  správy  sú  preskúmateľné  súdom,  ak  účastník  konania  pred  ich  
právoplatnosťou vyčerpal všetky riadne opravné prostriedky. 

 doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
    riaditeľ

Doručuje sa 
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námeste č. 1692/7, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36145106
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