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Krajský pamiatkový úrad Žilina ako príslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa 
§ 3 písm. c) a § 9 ods. 5 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „pamiatkový zákon“) na základe žiadosti vlastníka – Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Kláštor 
pod Znievom, Ul. A. Moyzesa č. 73, 038 43 Kláštore pod Znievom zo dňa 27.10.2021, podľa ustano- 

venia § 32 ods. 10 a v nadväznosti na § 32 ods. 12 pamiatkového zákona vydáva 
 

z á v ä z n é    s t a n o v i s k o 
 

k prípravnej dokumentácii „Kalvária v Kláštore pod Znievom – projekt odvlhčenia murív“, ktorú vypra-

covali Ing. Jozef Bako, PhD., dátum september 2021, obnovy národnej kultúrnej pamiatky – KALVÁRIA 
v Kláštore pod Znievom – nachádzajúcej sa na parcele č. KN-C 939/1-3 v k.ú. Kláštor pod Znievom, ktorá 
je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok pod č. 563/1-8 (ďalej len „kultúrnej pamiatky“).  
 
Predložená prípravná dokumentácia rieši sanáciu a odvlhčenie jednotlivých objektov kultúrnej pamiatky  
– hlavnej kaplnky Povýšenia sv. Kríža ako aj kaplniek Krížovej cesty, múru ohradného s bránami. Krajský 
pamiatkový úrad Žilina konštatuje, že predmetná prípravná dokumentácia bola spracovaná v súlade s 
rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2020/23840-2/101319/DUN zo dňa 11.12. 

2020 o zámere obnovy vyššie uvedenej národnej kultúrnej pamiatky. 
 

Krajský pamiatkový úrad Žilina predloženú prípravnú dokumentáciu obnovy posúdil a z hľadiska 
záujmov chránených pamiatkovým zákonom si v stavebnom konaní uplatňuje nasledujúce požiadavky: 
 

1. Obnovu, resp. reštaurovanie originálnych omietok fasád a obnovu, resp. reštaurovanie originálnych 

omietok interiérov jednotlivých kaplniek realizovať v zmysle záverov reštaurátorského výskumu 
a návrhu na reštaurovanie „Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie fasád Kalvárskej kaplnky 
sv. Kríža v Kláštore pod Znievom“, ktorý bol odsúhlasený rozhodnutím KPUZA-2018/713-2/1981/PIE, 

zo dňa 10.01.2018 a v zmysle záverov reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie 

„Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie interiéru a suterénu Kalvárskej kaplnky sv. Kríža v 
Kláštore pod Znievom“, ktorý bol odsúhlasený rozhodnutím č. KPUZA-2020/718-2/1915/PIE, zo dňa 
13.01.2020. Rozsah zachovania originálnych omietok bol stanovený vo vyššie uvedených reštau-

rátorských výskumoch a návrhoch na reštaurovanie, prípadne bude počas realizácie upresnený  
reštaurátorom. 

2. Pri obnovách poškodených sekundárnych omietkových vrstiev postupovať v zmysle záverov 
prípravnej dokumentácie. Presný typ priedušných omietkových materiálov použitých pre sanáciu 
obvodových ako aj základových murív musí byť pred realizáciou prekonzultovaný. 

3. Počas všetkých výkopových prác súvisiacich so sanáciou areálu Kalvárie a jej jednotlivých pamiat-

kových objektov je nutné realizovať predstihový a záchranný pamiatkový archeologický výskum, 

ktorého podmienky ku realizácii boli stanovené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Žilina č. 
KPUZA-2021/23089-2/102526/OPO, zo dňa 08.12.2021. 
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4. Krajský pamiatkový úrad Žilina počas realizácie sanácie ako aj reštaurovania sa bude zúčastňovať 
kontrolných dní, kde budú prerokované problematické okruhy sanácie a reštaurovania kultúrnej 
pamiatky. 

 

 

Prípadné zmeny nad rámec tohto záväzného stanoviska musia byť predložené na vyjadrenie Krajskému 
pamiatkovému úradu Žilina. 
 

Krajský pamiatkový úrad Žilina vyhodnotil predloženú prípravnú dokumentáciu a má k nej požiadavky, 
naplnením ktorých budú zachované pamiatkové hodnoty národnej kultúrnej pamiatky a jej pamiatkových 
objektov. Požiadavky ku spracovanej prípravnej dokumentácii Krajský pamiatkový úrad Žilina určil na 
základe už odsúhlasených reštaurátorských výskumov a návrhov na reštaurovanie „Reštaurátorský 
výskum a návrh na reštaurovanie fasád Kalvárskej kaplnky sv. Kríža v Kláštore pod Znievom“ (odsúhlasený 
rozhodnutím KPUZA-2018/713-2/1981/PIE, zo dňa 10.01.2018) a „Reštaurátorský výskum a návrh na 
reštaurovanie interiéru a suterénu Kalvárskej kaplnky sv. Kríža v Kláštore pod Znievom“ (odsúhlasený 
rozhodnutím č. KPUZA-2020/718-2/1915/PIE, zo dňa 13.01.2020) ako aj použitia vhodných priedušných 
materiálov a technologických postupov eliminujúcich výraznejšiu mieru zavlhnutia a zasolenia pamiat-

kových objektov. Podmienku k archeologickému výskumu Krajský pamiatkový úrad Žilina určil vzhľadom 
k tomu, že počas obnovy resp. sanácie budú realizované  výkopové práce. Pri týchto výkopových prácach 
je oprávnený predpoklad, že počas nich budú s najväčšou pravdepodobnosťou narušené archeologické 
nálezy/situácie. Uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že bez realizácie archeologického výskumu pred 
realizáciou výkopových prác v súvislosti s predmetnou stavbou v rozsahu plánovaných výkopov by mohlo 
dôjsť k zničeniu veľmi dôležitých pamiatkových hodnôt – archeologických objektov či nálezových situácií. 

V zmysle § 44a pamiatkového zákona záväzné stanoviská vydané podľa § 32 ods. 10 až 12 pamiatkového 
zákona po uplynutí troch rokov odo dňa ich vydania strácajú platnosť, ak nedošlo k ich použitiu na účel, 
pre ktorý sú určené. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených 
pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom pre konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia  iných  orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.  
 

 

 

 

 

 

  doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc. 
     riaditeľ 
 

 

 

 

   

Doručuje sa 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kláštor pod Znievom, Ul. A. Moyzesa č. 73, 038 43 Kláštore pod Znievom,  
IČO: 31939031 

 

 


