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KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
TRENČÍN

Číslo konania: KPUTN-2018/5501-5/30373
Vybavuje: Mgr. D. Nipčová, PhD.
V Trenčíne: 18.04.2018

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (d‘alej iba „KPÚ Trenčín“) podľa 5 11 ods. 1 zákona č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskoršich predpisov (ďalej len »pamiatkový
zákon“) ako vecne a podľa 5 9 ods. 5 ako miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany
pamiatkového fondu a v zmysle 5 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov vydáva toto

r o z h od n ut i e.

KPÚ Trenčín v zmysle 5 35 ods. 4 a 5 35 ods. 7 pamiatkového zákona na základe žiadosti
stavebníka: Orange Slovensko a.s. v zastúpení: MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. o vyjadrenie k projektovej
dokumentácii pre územné konanie stavby: „FVFC Trenčianska Teplá 115QBB“ k. ú. Trenčianska Teplá,
Dubnica nad Váhom rozhodol, že je nevyhnutné vykonať archeologický výskum za účelom záchrany
archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby: „FTFC Trenčianska
Teplá 1150BB“ k. ú. Trenčianska Teplá, Dubnica nad Váhom.
KPÚ Trenčín podía 5 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujůce podmienky vykonávania
výskumu:
a)
b)

druh výskumu: archeologický výskum
miesto a rozsah vykonávaného výskumu: [TYC Trenčianska Teplá 11SOBB“ parc. č. »t‘
2012/9, 2012/1, 2012/4, 2012/11, 2012/5, 1723/4, „E“ 2012, 2015/2, 2016, k. Ú.
Trenčianska Teplá
spósob vykonávania výskumu: archeologický výskum sa uskutoční:
„

c)
-

-

-

formou sledovania zemných prác súvisiacich $ výstavbou optickej prípojky, dočistenia,
odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie zistených archeologických situácií
a nálezov a zdokumentovania profilov vo výkope ryhy, pri výskumných prácach je potrebné
využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov;
v mieste nálezu budú dalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu
podľa pokynov osoby oprávnenej na vykonanie archeologických výskumov;
zistené archeologické situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
a)

podľa 5 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
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b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)
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podľa 536 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiťvykonanie archeologického výskumu
právnickou osobou oprávnenou vykonávaf archeologické výskumy, s ktorou
v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa 5 39 ods. 3
pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne
upovedomí KPÚ,
vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického
výskumu,
realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúťcelkovú situáciu stavby,
v prípade zistenia nehnuterných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr
v priebehu archeologického výskumu nález ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu a
každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude
konzultovaný s KPÚ Trenčín,
podľa * 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie
výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej
oprávnenou osobou podra 5 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle 57 a 5 10 vyhlášky
Ministerstva kultúry SR Č. 231/2014 Z. z., ktorou sa menš vyhláška Ministerstva kultúry SR
Č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správnemu orgánu
a archeologickému ústavu,
lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podía 5 39 ods. 11 pamiatkového zákona
určil KPÚ Trenčín na 60 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odóvodnenom
prípade na základe žiadosti o predÍženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie
určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie,
zoznam právnických osób oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie
archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín,
Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk,
www.culture.gov.sk

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Trenčín.
Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.

Odóvodnenie:

KPÚ Trenčín na základe žiadosti stavebníka: Orange Slovensko a.s. v zastúpení: MICHLOVSKÝ
spol. s.r.o. o vyjadrenje k projektovej dokumentácii pre územně konanie stavby: „FTrC Trenčianska
Teplá 11508W‘ k. ú. Trenčianska Teplá, Dubnica nad Váhom zo dňa 22.02.2018v zmysle 5 30 odsek 4
pamiatkového zákona súhlasil s umiestnením stavby a oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 05.03.2018
č. konania KPUTN-2018/5501-2/17561 začatie správneho konania o nevyhnutnosti vykonať
archeologický výskum v zmysle 5 35 ods. 4 a 5 35 ods. 7 pamiatkového zákona na záchranu
archeologických nálezov v súvislosti so stavbou: „FUC Trenčianska Teplá 115088“ k. ú. Trenčianska
Teplá, Dubnica nad Váhom.
Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou bob doručené stavebníkovi: Orange
Slovensko as. dňa 12.03.2018, spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. dňa 12.03.2018, Mestu Dubnica nad
Váhom dňa 10.03.2018 a Obci Trenčianska Teplá dňa 10.03.2018. Oznámenie o začatí správneho
konania verejnou vyhláškou bob vyvesené na úradnej tabuli KPÚ Trenčín od 08.03.2018 do
22.03.2018, na elektronickej úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR od 08.03.2018, na úradnej tabuli
Mesta Dubnica nad Váhom od 13.03.2018 do 28.03.2018. V stanovenej behote na vyjadrenie k veci
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vydania rozhodnutia o archeologickom výskume v súvislosti s predmetnou stavbou neboli podané
žiadne námietky.
Podkladom pre vydanie rozhodnutia je technická správa a situačný výkres: „rrrc Trenčianska
Teplá 11SOBB“ k. ú. Trenčianska Teplá, Dubnica nad Váhom, zhotoviter: MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.,
zodp. projektant: Ing. Mrlina, dátum: 02/2018, stavebník: Orange Slovensko a.s.
KPÚ Trenčín eviduje v uvedenej lokalite v k. ú. Trenčianska Teplé pohrebisko 2 obdobia
neskorej doby bronzovej, Iužickej kultúry. Vzhíadom k pravdepodobnosti narušenia doposiaľ
nepreskúmaných archeologických situácií je nevyhnutné zabezpečenie realizácie archeologického
výskumu v rámci vyššie uvedenej stavby. Vzhľadom k vyššie uvedenému a zhodnoteniu
archeologického potenciálu územia pre zistenie ešte neznámych archeologických nálezísk a nálezov
je pravdepodobné, že počas realizácie zemných prác v súvislosti s predmetnou stavbou by mohli byť
narušené archeologické nálezy, resp. nálezové situácie. Bez realizácie archeologického výskumu by
mohlo dčjsť k zničeniu dóležitých pamiatkových hodnót.
Vzhíadom na vyššie uvedené správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia. Toto rozhodnutie nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu. Toto
rozhodnutie platí pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.
Toto rozhodnutie v zmysle 5 44a po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
stráca platnosť, ak v tejto Iehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia
prostrednktvom KPÚ Trenčín na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave. Toto
rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

ľ?
Pij1r. Eva Gazdiková
riaditeíka
Krajského amiatkového úradu Trenčín

1!

Doručí sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení 5 26 správneho poriadku www.pamiatky.sk
Orange Slovensko as., Metodova 8, 82108 Bratislava
MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., Letná 9, 92101 Piešťany
Obec Trenčianska Teplá, Obecný úrad, M. R. Štefánika 376/30, 91401 Trenčianska Teplá
Mesto Dubnica nad Váhom, Oddelenie výstavby a ÚP, ul. Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica
nad Váhom
Krajský pamiatkový úrad Trenčín vyvesenie na úradnej tabuli
-

—
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli
spásobom v mieste obvyklým. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Obec Trenčianska Teplá, Obecný úrad, M. R. Štefánika 376/30, 91401 Trenčianska Teplá
Vyvesené dňa

...7.5...P19R12018

/2

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Mesto Dubnica nad Váhom, ul. Bratislavská 434/9,01841 Dubnka nad Váhom
Vvyesené dňa

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Vyvesené dňa

Zvesen dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 81406 Bratislava
www.pamiatky.sk

