
Nesúhlas vedenia združenia Zachráňme hrady s
novými návrhmi zákona o výstavbe a zákona o
územnom plánovaní.

Vedenie združenia Zachráňme hrady (záujmového združenia právnických osôb) vyslovuje nesúhlas s
aktuálnymi návrhmi zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní, pretože v oblasti ochrany
pamiatkového fondu na Slovensku vnášajú nesystémový prvok transformáciou Krajských pamiatkových
úradov na špeciálne stavebné úrady, dokonca bez akejkoľvek analýzy a stratégie transformácie. Máme za to,
že takáto zmena by znamenala znefunkčnenie už aj dnes chabej ochrany pamiatok na Slovensku,
oslabenie odbornej a metodickej práce Pamiatkového úradu SR jeho primárnou transformáciu na “úradnícky
aparát pre povoľovanie stavieb”.

Skrátka - považujeme to za ďalší krok ku likvidácii pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v situácii, keď
ochrana pamiatok je na chvoste záujmov tohto štátu. Po ukončení úspešného programu záchrany hradov
pomocou nezamestnaných bez rovnocenného pokračovania alebo jeho rozvoja je to ďalší krok, s ktorým
nemôžeme súhlasiť.

Navyše, tieto navrhnuté zákony nahradzujúce stavebný zákon nejdú len proti ochrane pamiatok, ale aj celkovo
vnášajú problematické procesy v neprospech transparentnosti a spravodlivosti pri povoľovaní stavieb a
ochrany záujmov spoločnosti a verejnosti. Preto vo forme, v akej sú návrhy predložené na schválenie
Národnou radou SR, ich odmietame a navrhujeme túto legislatívu neschváliť, ale riešiť odznova, profesionálne
a s účasťou a vypočutím a reflektovaním všetkých dotknutých strán.

Pripájame sa ku stanoviskám a výzvam Národného komitétu ICOMOS, Via Iuris, Slovenskej archeologickej
spoločnosti, Združenia miest a obcí Slovenska, Pamiatkového úradu SR a mnohých ďalších subjektov a
iniciatív žiadajúcich neschválenie návrhov stavebných zákonov.

Nenechajme naše pamiatky zhasnúť v ošiali rýchlokvasených stavebných zákonov. Preto sa pripájame ku
iniciatíve “Zhasíname pamiatky” v utorok 15.2.2022, aby sme verejne dali najavo, že my všetci, ktorým záleží
na našich pamiatkach a dobrých a spravodlivých zákonoch, nezostaneme ticho ale spojíme sa pre dobrú vec.

Ratibor Mazúr, predseda Zachráňme hrady, predseda združenia na záchranu hradu Revište
Peter Herceg, podpredseda Zachráňme hrady, predseda občianskeho združenia Katarínka


