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ROZHODNUTIE
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 a úprav (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
žiadosti Mesta Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO: 00321575, doručenej dňa 28.11.2019,
v zmysle § 30 ods. 3 pamiatkového zákona, k návrhu na umiestnenie technického zariadenia v
pamiatkovom území Pamiatková zóna mesta Rajec na parcele č. KN-C 24, k. ú. Rajec, rozhodol takto:
návrh na umiestnenie nabíjacej stanice pre elektromobily podľa predloženej projektovej dokumentácie
s názvom „Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec", spracovanej Ing. Tomášom Ponechalom
v septembri 2019
je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný.
Krajský pamiatkový úrad Žilina k navrhovanému umiestneniu technického zariadenia neurčuje žiadne
podmienky.
ODÔVODNENIE
Krajskému pamiatkovému úradu Žilina bola dňa 28.11.2019 doručená žiadosť Mesta Rajec, Námestie
SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO: 00321575, k návrhu na umiestnenie technického zariadenia v pamiatkovom
území Pamiatková zóna mesta Rajec na parcele č. KN-C 24, k. ú. Rajec. Vlastníkom predmetnej parcely
je Mesto Rajec.
Návrh na umiestnenie nabíjacej stanice pre elektromobily je bližšie špecifikovaný v priloženej
projektovej dokumentácii „Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec", spracovanej Ing. Tomášom
Ponechalom v septembri 2019.
V zmysle § 30 ods. 3 pamiatkového zákona „Umiestniť reklamné, informačné, propagačné alebo
akékoľvek technické zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území možno
len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. Ak umiestnenie povoľuje stavebný úrad,
krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko a je v konaní stavebného úradu dotknutým orgánom;
29a) krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko aj v takomto konaní stavebného úradu v
ochrannom pásme".
Dňom doručenia podania bolo začaté správne konanie v súlade s § 18 ods. 2 správneho poriadku.
O začatí správneho konania v súlade § 18 ods. 3 správneho poriadku neboli upovedomení iní účastníci
konania, pretože konanie sa začalo na návrh účastníka konania a iní účastníci konania nie sú krajskému
pamiatkovému úradu známi.
Krajský pamiatkový úrad Žilina nenariadil v zmysle § 38 správneho poriadku vykonanie miestnej
ohliadky kultúrnej pamiatky, nakoľko predložený obsah zámeru a ním poznané skutočnosti ojej
aktuálnom stave mu poskytujú spoľahlivé podklady pre vydanie rozhodnutia.
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Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené podanie preskúmal a na základe dostupných podkladov
podľa § 30 ods. 3 pamiatkového zákona vo výrokovej časti rozhodnutia uviedol, že navrhované
umiestnenie technického zariadenia v pamiatkovom území je prípustné a neurčil k nemu žiadne
podmienky.
Vzhľadom na vyššie uvedené Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodol tak, ako znie výrok tohto
rozhodnutia. Rozhodnutie je vydané z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je
podkladom pre konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.
V zmysle § 44a pamiatkového zákona rozhodnutie vydané podľa § 30 ods. 3 pamiatkového zákona po
jjplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol
vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.
Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o správnych poplatkoch") za žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na
nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území sa platí správny poplatok 16,50
eura.
Žiadateľ je oslobodený od správnych poplatkov. Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o správnych
poplatkoch sú od poplatkov oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové
organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, preto správny orgán za konanie poplatok nevybral.
POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu 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
rozhodnutie vydal, t.j. na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina.
Odvolacím orgánom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Právoplatné
rozhodnutia orgánov verejnej správy sú preskúmateľné súdom, ak účastník konania pred ich
právoplatnosťou vyčerpal všetky riadne opravné prostriedky.
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