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Vec Predkupné právo štátu na kúpu národnej kultúrnej pamiatky - vyjadrenie k ponuke

Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky bol doručený Váš list s ponukou podl'a § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon') na kúpu časti národnej kultúrnej pamiatky:

Adamovské Kochanovce (Trenčín), park, parcelné číslo 342/6 katastrálne územie Adamovské Kochanovce, číslo Ústredného
zoznamu pamiatkového fondu 1172/2, číslo listu vlastníctva 269— spoluvlastníctvo.

Oznamujeme Vám, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré podľa § 23 pamiatkového zákona zastupuje štát,

ponuku na kúpu časti predmetnej nehnuteľnosti - národnej kultúrnej pamiatky neprijíma.

Zároveň Vás upozorňujeme na ďalšie povinnosti súvisiace s prevodom vlastníctva národnej kultúrnej pamiatky:

podl’a § 28 ods. 2 pism. c) pamiatkového zákona je Vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný oznámiť zmluvnej strane V

prípade prevodu vlastníctva, že na národnú kultúrnu pamiatku sa vzťahu] e režim ochrany podl'a pamiatkového zákona,

podl'a § 28 ods. 3 pism. c) pamiatkového zákona je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný oznámiť miestne
príslušnému krajskému pamiatkovému úradu a príslušnému obecnému (miestnemu) úradu, a to najneskôr do 30 dní, každú
uskutočnenú zmenu vlastníctva národnej kultúrnej pamiatky,

podl'a § 34 ods. 3 pamiatkového zákona si môže ministerstvo vyhradit' vrátenie príspevku poskytnutého na obnovu národnej
kultúrnej pamiatky z Dotačného systému ministerstva V programe Obnovme si svoj dom, ak sa do desiatich rokov od

poskytnutia príspevku uskutoční odplatný prevod národnej kultúrnej pamiatky alebo j ej časti, ktorá bola vykonanými

prácami zhodnotená.

S pozdravom

Ra slav Kut š

štátny tajomník

Na vedomie: e-podatel'ňa: Krajský pamiatkový úrad Trenčín

sekcia kultúrneho dedičstva, odbor ochrany pamiatkového fondu
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