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Verejná vyhláška 

 

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti 

vykonať pamiatkový archeologický výskum a určenia podmienok vykonania 
archeologického výskumu na stavbe "RFO-206-RJLE-ZBYN (Rajecká Lesná – Zbýňov)„  

líniová stavba v k. ú. Zbyňov, Konská, Kľače, Rajec, Šuja, Rajecká Lesná, Jasenové. 

 

 

Krajský pamiatkový úrad  Žilina (ďalej len „správny orgán“), ktorý je v zmysle § 11 ods. 1 a § 9 
ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „pamiatkový zákon“) vecne a  miestne príslušný správny orgán  na  úseku ochrany 
pamiatkového fondu v súvislosti so žiadosťou stavebníka – Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 

821 08 Bratislava, v zastúpení M – TEL, s.r.o, Južná trieda 68, 040 01 Košice, o stanovisko 

k projektu optickej trasy a k územnému konaniu k stavbe "RFO-206-RJLE-ZBYN (Rajecká 
Lesná – Zbýňov)„  líniová stavba v k. ú. Zbyňov, Konská, Kľače, Rajec, Šuja, Rajecká 
Lesná, Jasenové doručenej dňa 22. 2. 2022 v súlade  s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje ex offo 
začatie správneho konania známym účastníkom konania vo veci rozhodnutia o nevyhnutnosti 

vykonať pamiatkový archeologický výskum podľa § 35 ods. 4a a 4b a ods. 7 pamiatkového 
zákona v spojitosti s § 36 ods. 3 pamiatkového zákona a o druhu, rozsahu a spôsobu vykonania 
pamiatkového archeologického výskumu podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona v súvislosti 
s realizáciou predmetnej stavby. 

 

Predmetná stavba výrazným spôsobom zasahuje na viacerých úsekoch do priestoru doloženým 
historickým i pravekým osídlením. V katastri obce Konské zasahuje do priestoru so stopami 

zaniknutého stredovekého osídlenia v polohe Predovsie. Vo svojej južnej časti prechádza 
v blízkosti osady púchovskej kultúry v polohe Vraníny, ktorého rozsah sa predpokladá 
i v priestore Trstenej v katastri obce Rajecká Lesná. V katastri Rajca, Šuje i Rajeckej Lesnej 

stavba pokračuje priestorom so zaniknutými historickými komunikáciami a ďalšími polohami 

s archeologickým potenciálom. Realizáciou stavby by mohlo bez archeologického výskumu dôjsť 
k narušeniu až zničeniu archeologických situácií a nálezov súvisiacich s doloženým pravekým 
a historickým osídlením.  

 

Predmetom správneho konania je rozhodnutie vykonať pamiatkový archeologický výskum 
a určenie podmienok pamiatkového archeologického výskumu v súvislosti so stavbou 

"RFO-206-RJLE-ZBYN (Rajecká Lesná – Zbýňov)„  líniová stavba v k. ú. Zbyňov, Konská, 
Kľače, Rajec, Šuja, Rajecká Lesná, Jasenové. 

 

Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku máte právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy a 

odpisy. Avšak vzhľadom na súčasný núdzový stav spojený so šírením vírusu COVID 19 Krajský 
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pamiatkový úrad Žilina odporúča za týmto účelom uprednostniť elektronickú komunikáciu 

(email). 

 

Zároveň v súlade s § 3 ods. 2 a § 33 správneho poriadku máte možnosť uplatniť svoje návrhy a 

pripomienky, vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie, spôsobu ich zistenia a navrhnúť ich 

doplnenie. 

 

Návrhy a vyjadrenia k podkladom pre rozhodnutie je vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú 

so šírením vírusu COVID 19 odporúčame na správnom orgáne uplatniť mailom,  poštou, 
telefonicky alebo prostredníctvom e-Government do 10 dní od doručenia tohto oznámenia. 
 

Podľa § 17 ods. 1 správneho poriadku sa účastníci konania môžu nechať zastupovať advokátom, 
alebo iným zástupcom. Zastupovanie  je potrebné preukázať plnomocenstvom s uvedením 
rozsahu oprávnenia na zastupovanie. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí Zbyňov, Konská, Kľače, Šuja, Rajecká 
Lesná, Jasenové, mesta Rajec a na úradnej tabuli Krajského pamiatkového úradu Žilina, 
na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava: 
(www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli 
(www.slovensko.sk), v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Posledný deň vyvesenia 
oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.   
 

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame bezodkladne túto vyhlášku zaslať späť na 
Krajský pamiatkový úrad Žilina s vyznačením uvedených údajov. Návratku je možné 
zaslať aj e-mailom na adresu: podatelna.za@pamaitky.gov.sk 

 

 

 

 

 

 doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc. 
     riaditeľ 

 

 

 
 

Doručuje sa: 
M-TEL, s.r.o., Južná trieda 68, 040 01 Košice, IČO: 36172961 

 

 

Obec Zbyňov, Hlavná 19/1, 013 19 Kľače, IČO:  

- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

 

 

Vyvesené dňa: ..........................................   Zvesené dňa: .......................................... 
 

 

 

 

 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.slovensko.sk/
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Obce Konská, Školská 410/2, 013 13 Konská, IČO: 00321788 

- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

 

 

Vyvesené dňa: ..........................................   Zvesené dňa: .......................................... 
   Pečiatka a podpis 

Obec Kľače, Kľače 1, 013 19 Kľače, IČO: 00648914 

- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

 

 

Vyvesené dňa: ..........................................   Zvesené dňa: .......................................... 
        Pečiatka a podpis 

 

Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec, IČO: 00321575 

- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

 

Vyvesené dňa: ..........................................   Zvesené dňa: .......................................... 
   Pečiatka a podpis 

Obec Šuja, Šuja 1, 015 01 Rajec, IČO: 36138487 

- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

 

Vyvesené dňa: ..........................................   Zvesené dňa: .......................................... 
        Pečiatka a podpis 

 

Obec Rajecká Lesná, Marianské námestie 82, 013 15 Rajecká Lesná, IČO: 00321583 

- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

 

Vyvesené dňa: ..........................................   Zvesené dňa: .......................................... 
   Pečiatka a podpis 

 

Obec Jasenové, Jasenové 50, 013 19 Kľače, IČO: 00321346 

- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

 

Vyvesené dňa: ..........................................   Zvesené dňa: .......................................... 
   Pečiatka a podpis 

 

 

 

 

Elektronická úradná tabuľa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  

(web: http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula)   Vyvesené dňa:........................................  
 

 

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa  

(web: https://cuet.slovensko.sk/)      Vyvesené dňa: ....................................... 
 

 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula
https://cuet.slovensko.sk/

