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Dokumenty regionálnej úrovne (str. 17 PHRaSR): 

1.3.4 Nadväznosť PRO na zákony, rozhodnutia a usmernenia orgánov štátnej správy 

1.3.4.3 Krajský pamiatkový úrad (str. 19 PHRaSR) 

Národnú kultúrnu pamiatku definujeme podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu ako hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je 

z dôvodu ochrany vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a je evidovaná v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu (ÚZPF). Ak ide o archeologický nález, kultúrnou pamiatkou 

môže byť aj neodkrytá hnuteľná vec alebo neodkrytá nehnuteľná vec, zistená metódami 

a technikami archeologického výskumu. 

V strategických dokumentoch je možné vyznačiť aj také objekty, ktoré v zmysle zákona 

NR SR 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu nie sú evidované ako národné kultúrne 

pamiatky, ale majú svoju historickú hodnotu. Tie obec môže evidovať ako pamätihodnosti obce 

v Evidencii pamätihodností obce podľa § 14 ods. 4 pamiatkového zákona. 

Podľa pamiatkového zákona č. 49/2002 Z.z. a vyhlášky MK SR 253/2010 Z.z., ktorou 

sa vykonáva pamiatkový zákon sú chránené aj archeologické nálezy a náleziská odkryté aj 

neodkryté v pôvodných nálezových súvislostiach, nachádzajú sa v zemi, na jej povrchu alebo 

pod vodou. V zmysle § 41 pamiatkového zákona sú určované základné podmienky ochrany 

archeologických nálezov a nálezísk v miestach, kde nebude predpísaný archeologický výskum. 

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, v prípade 

zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba 

zodpovedná za vykonanie prác ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Do obhliadky je 

nálezca povinný zabezpečiť nálezisko proti ďalším aktivitám. 

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 

pamiatkového zákona po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo 

k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené. 

A/ Evidované archeologické nálezisko a ich ochranu, a to: 

1/ Jazvinská jaskyňa (tiež nazývaná Debnárová jaskyňa), ide o nález rímskej 

importovanej keramiky terra sigillata (mladšia doba rímska); 

B/ V prípade realizácie zemných prác v katastrálnom území obce Malá Lehota je 

z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk v zmysle zákona č.49/2002 Z.z. 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

potrebné ku realizácii každej pripravovanej stavebnej činnosti ako aj rekonštrukcii historických 

objektov, ktorá predpokladá zemné práce na predmetnom území vyžiadať si vyjadrenie 

Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 

bude posudzovať každý projekt jednotlivo z hľadiska prípustnosti prác a nevyhnutnosti 

vykonávať archeologický výskum. 

V prípade národných archeologických nálezov je potrebné postupovať podľa 

ustanovenia § 40 ods.2,3,10 pamiatkového zákona, hlavne musí nálezca alebo osoba 

zodpovedná za vykonanie prác – tieto práce zastaviť, ohlásiť nález krajskému pamiatkovému 

úradu. Do obhliadky je nálezca povinný zabezpečiť nálezisko proti ďalším aktivitám. 
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C/ Pri úpravách objektov a pri novej výstavbe uplatňovať charakteristické regionálne 

architektonické prvky, uvedené v bode „D“ záväzného stanoviska č. KPÚBB-2017/12979-

4/40638/MAR,RUS zo dňa 26.05.2017. 

D/ V zmysle § 14 ods. 1 pamiatkového zákona je povinnosťou obce zachovať, chrániť, 

obnoviť a využívať pamiatkový fond na území obce t.j. pre obec Malá Lehota = archeologické 

nálezy a náleziská a evidované pamätihodnosti obce, historický typ zástavby a utvárať pre to 

všetky potrebné podmienky. 

E/ V zmysle §14 ods. 4 pamiatkového zákona obec môže rozhodnúť o utvorení 

o odbornom vedení evidencie pamätihodnosti obce. Do evidencie pamätihodnosti obce možno 

zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, 

historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii 

a osobnostiam obce. Pre obec Malá Lehota napr. nehnuteľné objekty: starý kostol, tzv. „štále“, 

ľudové domy s prislúchajúcimi objektmi – sýpka; stodola, maštaľ,....; kaplnka, božie muky 

a prícestné kríže, pamätník I. a II. Sv. vojny, zaniknuté objekty – 2 mlyny; hnuteľné predmety 

– ľudový kroj, ľudové slávnosti – gajdošské, r. 2017 30. ročník),... 

F/ Rešpektovať podmienky vyplývajúce s nadradenej Územnoplánovacej dokumentácie 

Veľkého územného celku Banskobystrického kraja (ďalej len ÚPN VÚC BBK; posledná 

aktualizácia roku 2020), a to konkrétne body: 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

1.7.2. Zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného 

charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky utváraný typ 

zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov. 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva. 

5.1. Rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, vo všetkých okresoch 

Banskobystrického kraja predovšetkým chrániť najcennejšie objekty a súbory objektov 

zaradené, alebo navrhované na zariadenie do kategórie pamiatkových území pamiatkových 

rezervácií a pamiatkových zón, pamiatkových objektov a nehnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok, vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich a využívať v súlade 

s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

5.2. Utvárať podmienky na ochranu pamiatkového fondu a spolupracovať s orgánmi 

štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a využívaní 

pamiatkového fondu, pamiatkových území a ich ochranných pásiem v súlade s ustanoveniami 

zákona č.42/2002 Z.z o ochrane pamiatkového fondu. Obdobne utvárať podmienky pre ochranu 

pamätihodnosti miest a obcí a spolupracovať s orgánmi samosprávy miest a obcí v rámci kraja. 

5.3. Zabezpečiť osobitnú pozornosť a zvýšenú ochranu evidovaným, známym 

a predpokladaným archeologickým náleziskám a lokalitám v súlade s ustanoveniami zákona 

č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 

5.14. (5.5; 5.12) Rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizuje 

jednotlivé špecifické región kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým 

formám hospodárskych aktivít a väzbám s prírodným prostredím, v súlade so súčasnou 

krajinnou štruktúrou v jednotlivých regiónoch a s ustanoveniami Európskeho dohovoru 

v krajine. 
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2.4.2 Kultúra, šport, kluby a pamätihodnosti (str. 34 PHRaSR) 

Tabuľka č. 7: Prehľad historických, kultúrnych zdrojov (str. 35 PHRaSR) 

kultúrny dom 1 zvonice - 

múzeum - galéria, kino - 

pamätná izba - farský úrad nie 

knižnica 1 sochy áno 

Denný stacionár - kúrie - 

klub mládeže áno parky áno 

kostol 2 chránené územia Ponitrie 

hrad - chránený strom Poniklec, Horec 

kaštieľ 

- 

archeologické  

náleziská 

Jazvinská jaskyňa (tiež nazývaná 

Debnárová jaskyňa), ide o nález 

rímskej importovanej keramiky 

terra sigillata (mladšia doba 

rímska) 

kaplnka áno technické pamiatky - 

božie muky áno pamätné miesta - 

studničky áno významné hroby Pomník padlých 

Zdroj: obec 

7. Monitorovanie, vyhodnotenie a modifikácia PRO (str. 89 PHRaSR)  
7.2 Vyhodnotenie a modifikovanie PRO (str. 91 PHRaSR)      

Aktualizácia sa uskutočnila formou vypracovania Návrhu na doplnenie dodatkom č. 1, 

ktorý bude obsahovať vyššie uvedené časti PHRaSR.  

Tento návrh sa predkladá na schválenie najbližšiemu obecnému zastupiteľstvu.  

 

Prílohy PHRaSR 

5) Výpis z Uznesenia ObZ o schválení Dodatku č. 1 Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce Malá Lehota 2021 - 2027 s platnosťou do r. 2030 (str. 102 

PHRaSR) 

 

(sem priložiť kópiu uznesenia) 

 


