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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. ochrane pamiatkového fondu 

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 vlastníka Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Kláštor pod Znievom, Ul. A. Moyzesa č. 73, 038 43 
Kláštore pod Znievom zmysle § 32 ods. atkového zákona doručenej dňa 07.12
podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona o zámere obnovy národnej kultúrnej – KALVÁRIA

Kláštore pod Znievom – nachádzajúc č. KN v k.ú. Kláštor pod Znievom á
je zapísaná Ústrednom zozname pamiatkového fondu ďalej len „ÚZPF“ teľných 
národných kultúrnych pamiatok pod č. (ďalej len „kultúrnej pamiatky“) takto: 

navrhovaný zámer obnovy kultúrnej pamiatky pozostávajúci realizácie sanačných opatrení v
areáli kalvárie ako aj jeho jednotlivých pamiatkových objektov tzn. Kalvárskej kaplnky sv. Kríža (č. ÚZPF 

tupných brán v rámci múru ohradného (č. ÚZPF 563/2) a jednotlivých Kaplniek Krížovej cesty (č. 
ÚZPF 563/3 elimináciou príčin zavlhnutia murív

hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný.

Krajský pamiatkový úrad Žilina navrhovanému zámeru obnovy hore uveden kultúrnej pamiatky 
určuje podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce ých možno 
pripravovať a vykonávať: Pred prípravou obnovy spracovať prípravnú dokumentáciu – posúdenie sanácie 

ých pamiatkových objektov s diagnostikou príčin tohto negatívneho stavu.  Prípravná dokumentácia a jej závery musia vychádzať z výsledkov reštaurátorského výskumu 
návrhu na reštaurovanie „Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie fasád Kalvárskej 

kaplnky sv. Kríža v Kláštore pod Znievom“ ktorý bol odsúhlasený rozhodnutím KPUZA
/ , zo dňa „Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie interiéru a 

suterénu Kalvárskej kaplnky sv. Kríža v Kláštore pod Znievom“, ktorý bol odsúhlasený roz
hodnutím č. h / , zo dňa 

ípravnej dokumentácii vydá Krajský pamiatkový úrad Žilina v zmysle § 32 ods. 10 
pamiatkového zákona osobitné záväzné stanovisko. Sanáciu vlhkosti jednotlivých častí brány riešiť nedeštruktívnymi metódami základových 
konštrukcií.  s rámci soklových častí interiéru a exteriéru brány je nutné aplikovať omietkové vrstvy a finálne 
nátery na priedušnej báze záverov vyššie uvedeného návrh na reštaurovanie. Odvedenie dažďových vôd zo striech jednotlivých pamiatkových objektov kultúrnej pamiatky
realizovať s účinným odstupom od obvodového muriva a s vyspádovaním mimo základové 
konštrukcie prípade realizovania akýchkoľvek výkopových prác pri obnove areálu Kalvárie
pamiatkových objektov navrhnutých v určenej ípravnej dokumentáci bude nutné realizovať 
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pamiatkový archeologický výskum zmysle § 32 ods. 4 pamiatkového zákona. Rozhodnutie 
spôsobe vykonania pamiatkového archeologického výskumu v prípade nutných 

výkopových prác Krajský pamiatkový úrad Žilina vydá až po predložení prípravnej mentácie. Vlastník národnej kultúrnej pamiatky je povinný oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina 
vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec obnovy.  

ODÔVODNENIE
Krajskému pamiatkovému úradu Žilina bola dňa doručená žiadosť vlastníka Rímskokatolíckej 

Kláštor pod Znievom, Ul. A. Moyzesa č. 73, 038 43 Kláštore pod Znievom
ámere obnovy kultúrnej – Kalvária v Kláštore pod Znievom – nachádzajúcej sa 

na parcele č. KN v k.ú. Kláštor pod Znievom, ktorá je zapísaná v Ú pod č. Zámerom 
čiastočnej obnovy kultúrnej pamiatky realizácia sanačných opatrení v celom areáli kalvári
jednotlivých pamiatkových objektov tzn. Kalvárskej kaplnky sv. Kríža (č. ÚZPF 563/1), vstupných brán 

rámci múru ohradného (č. ÚZPF 563/2) a jednotlivých Kaplniek Krížovej cesty (č. ÚZPF 563/3
elimináciou príčin zavlhnutia murív

Objekty Kalvárie sa nachádzajú na homolovitom vŕšku predhoria Malej Fatry za obecným cinto rínom 
rámci murovaného oplotenia areálu. Objekty začali vznikať 1728, kedy bol položený pod vedením

jezuitov základný kameň kalvárskej kaplnky, ktorá tvorí jadro areálu Kalvárie a bola dokončená 
neskôr slávnostným požehnaním Juraja Mihalócziho na sviatok Povýšenia sv. Kríža. V

ím v dezolátnom stave obnovená :
rodákom z Kláštor

Navrhovaný zámer uvedený v žiadosti sa týka obnovy kultúrnej pamiatky, preto Krajský pamiatkový úrad 
Žilina rozhodoval podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona, v ktorom je uvedené, že „V rozhodnutí

zámere obnovy podľa odseku 2 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný 
zámer je z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný a určí podmienky, za ktorých možno 
predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať tak, aby sa kultúrna pamiatka neohrozila, 
nepoškodila alebo nezničila, najmä, či tento zámer obnovy možno pripravovať iba na základe výskumov 

inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie. V rozhodnutí o zámere obnovy podľa odseku 
2 krajský pamiatkový úrad zároveň uloží vlastníkovi kultúrnej pamiatky povinnosť oznámiť krajskému 
pamiatkovému úradu vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec obnovy.“

s zmysle § 32 ods. 1 pamiatkového zákona „Obnova kultúrnej pamiatky (ďalej len „obnova“) podľa 
tohto zákona je súbor špecializovaných remeselných činností a iných odborných činností, 
ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia alebo konštrukcia kultúrnej pamiatky 
alebo jej časti s cieľom zachovať jej pamiatkové hodnoty. Obnovou na účely tohto zákona sa rozumejú aj 
činnosti, ktoré nepodliehajú ohláseniu ani povoleniu podľa osobitného predpisu“. 
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  Žilina známi.

rajský pamiatkový úrad Žilina nenariadil v zmysle § 38 správneho poriadku vykona
kultúrnej pamiatky, nakoľko predložený obsah zámeru a ním poznané skutočnosti o

aktuálnom stave mu poskytujú spoľahlivé podklady pre vydanie rozhodnutia.
Krajský pamiatkový úrad Žilina predložené podanie preskúmal a na základe dostupných podkl

podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona vo výrokovej časti rozhodnutia uviedol, že predložený zámer je 
prípustný a určil za ktorých je možné predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať. 

stanovil tak, aby pri príprave a následnej realizácii prác obnovy nedošlo k poškodeniu kultúrnej 
jej pamiatkových hodnôt ako je výraz jednotlivých pamiatkových objektov kultúrnej pamiatky 

Z prípravnej dokumentácii rajský pamiatkový úrad Žilina určil 
dôvodu náročnosti architektonického a stavebno technického riešenia prípravy obnovy pamiat kových 

objektov kultúrnej pamiatky degradovaných výrazne vzlínajúcou vlhkosťou a zasolením. Prípravná 
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dokumentácia musí byť spracovaná v 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 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“, ktorý bol odsúhlasený rozhodnutím č. KPUZA /
dňa 13.01.2020. reštaurátorský výskum vykonal a dokumentáciu spracoval Mgr. art. Miroslav Slúka.

archeologickému výskumu Krajský pamiatkový úrad Žilina určil vzhľadom k tomu, že nie je 
možné vylúčiť realizáciu nutných výkopových prác pri obnove areálu kalvárie. Pri týchto prípadných 
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
plánovaných výkopov by mohlo dôjsť k zničeniu veľmi dôležitých pamiatkových hodnôt – logických 
objektov či nálezových situácií.

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
podkladom pre konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a znení 
neskorších predpisov, nakoľko Krajský pamiatkový úrad Žilina určuje spracovať pre ďalší postup prípr

príp avnú dokumentáciu Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy 
územnej samosprávy. 

s zmysle § 44a pamiatkového zákona rozhodnutie vydané podľa § 32 ods. 2 pamiatkového zákona po 
uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti stráca platnosť, ak v
vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov je možné podať odvolani 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 

odnutia orgánov verejnej správy sú preskúmateľné súdom, ak účastník konania pred ich právo
platnosťou vyčerpal všetky riadne opravné prostriedky. 

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




