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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej iba „KPÚ Trenčín“), ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový 
zákon“) ako vecne a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný správny orgán na 
úseku ochrany pamiatkového fondu, v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

  
r o z h o d n u t i e. 

 
KPÚ Trenčín v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona na základe žiadosti doručenej  
dňa 11.03.2019 o predĺženie platnosti rozhodnutia k projektu stavby: „Vedenie 2 x 400 kV Horná 
Ždaňa – lokalita Oslany“ stavebníka: Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. v zast. MVM 
s.r.o. rozhodol, že je nevyhnutné vykonať archeologický výskum za účelom záchrany 
archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území líniovej stavby v k. ú. Pažiť, 
Oslany, Horná Ves a Radobica. KPÚ Trenčín podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje 
nasledujúce podmienky vykonávania výskumu: 
 
a) druh výskumu: archeologický výskum, 
 
b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: plocha líniovej stavby „Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa 
– lokalita Oslany“ na pozemkoch v k. ú. Pažiť, Oslany, Horná Ves a Radobica, 
 
c) spôsob vykonávania výskumu: 
 
– archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania zemných 
prác v rámci základov nových stožiarov, takisto v prípade úprav terénu pre prístupové cesty vedenia, 
dočistenia a zdokumentovania profilov vo výkope základov, vyhľadávania a zberu archeologických 
nálezov, následne sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaným ich nálezovej situácie; 
 
– pred začiatkom archeologického výskumu bude potrebné zvolať vstupnú komisiu za účasti 
pracovníka KPÚ Trenčín; 

 
– v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu 
podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 
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ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom zemina, vykopaná z miesta 
nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov; 
 
– archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované metódami 
archeologického výskumu; 
 
– archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a 
chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho 
práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a 
správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona; 

 
– v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí 
nálezca oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce a postupovať podľa §  40 
ods. 2 a ods. 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 
 
Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 
 

a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 
b) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu 

osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom 
predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu 
o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Trenčín, 

c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického 
výskumu, 

d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby, 
v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v 
priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť KPÚ Trenčín a 
každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude 
konzultovaný s KPÚ Trenčín,  

e) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie 
výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej 
oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky 
Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR 
č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, KPÚ Trenčín a archeologickému 
ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra, 

f) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona 
určil KPÚ Trenčín na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom 
prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie 
určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie, 

g) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 
archeologického výskumu je k dispozícii na KPÚ 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 KPÚ Trenčín. 
 
 
 
 
 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.culture.gov.sk/
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Odôvodnenie: 
 

Na KPÚ Trenčín bola dňa 11.03.2019 doručená žiadosť o o predĺženie platnosti rozhodnutia k 
projektu stavby: „Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa – lokalita Oslany“, stavebníka Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava a.s. v zast. MVM s.r.o. 
 
Územie navrhnuté na hore uvedenú stavbu leží v južnej časti Hornonitrianskej kotliny pri styku pohorí 
Vtáčnik a Tríbeč. KPÚ Trenčín oznámil začatie konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti 
vykonať archeologický výskum na území vyššie uvedenej stavby verejnou vyhláškou č. KPÚTN-
2019/8354-2/19551 zo dňa 14.03.2019.  
 
Oznámenie o začatí správneho konania bolo doručené stavebníkovi: Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava a.s. dňa 19.03.2019, zástupcovi investora firme MVM s.r.o. dňa 19.03.2019, 
Spoločnému obecnému úradu Partizánske dňa 19.03.2019 a Spoločnému obecnému úradu Nováky 
dňa 18.03.2019. Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania – bolo vyvesené na 
úradnej tabuli Spoločného obecného úradu Partizánske od 20.03.2019 do 08.04.2019, na úradnej 
tabuli Spoločného obecného úradu Nováky od 19.03.2019 do 02.04.2019 a na úradnej tabuli KPÚ 
Trenčín bola vyvesená od 15.03.2019 do 29.03.2019 a na elektronickej tabuli Pamiatkového úradu SR 
od 15.03.2019 po dobu 15 dní. 
 
V stanovenej lehote na vyjadrenie k veci vydania rozhodnutia o archeologickom výskume v súvislosti 
s predmetnou stavbou neboli podané žiadne námietky. Pre zvyšnú časť stavby nachádzajúcu sa v 
Banskobystrickom kraji bude vydané samostatné vyjadrenie miestne príslušného krajského 
pamiatkového úradu.  
 
KPÚ Trenčín vychádzal z nasledovných podkladov: z projektu stavby: „Vedenie 2 x 400 kV Horná 
Ždaňa – lokalita Oslany“ líniová stavba, k. ú. Pažiť, Oslany, Horná Ves a Radobica, autor: Ing. J. Sláma 
TRANSMISSION LINES PROJECTS s.r.o., dátum: 11/2016 a z ostatných dostupných materiálov. 
 
V priestore dotknutom stavebnou činnosťou, v katastroch obci Pažiť, Oslany, Horná Ves a Radobica 
sú evidované viaceré archeologické lokality. Konkrétne ide o sídliskové nálezy z obdobia neolitu a 
eneolitu (kultúra s lineárnou keramikou, lengyelský kultúrny komplex), doby bronzovej, obdobia 
halštatu, laténu, doby rímskej a nálezy zo včasného stredoveku až novoveku. Priestor pre budúcu 
výstavbu bol kontinuálne osídlený od mladšej doby kamennej až do súčasnosti. 
 

V dotknutej oblasti sa predpokladá vyšší výskyt archeologických nálezov. 
  

Vzhľadom k vyššie uvedenému a zhodnoteniu archeologického potenciálu územia pre zistenie ešte 
neznámych archeologických nálezísk, je pravdepodobné, že počas realizácie predmetnej stavby by 
mohli byť narušené archeologické nálezy, resp. nálezové situácie. Bez realizácie archeologického 
výskumu by mohlo dôjsť k zničeniu dôležitých pamiatkových hodnôt.  
 
Vzhľadom 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 konanie stavby. 
 
Toto rozhodnutie v zmysle § 44a pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa 
vzťahuje. 
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Poučenie: 
 

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

                                                                                                             PhDr. Eva Gazdíková 

                                                                                                  riaditeľka, v. r. 

                Krajského pamiatkového úradu 

 
Doručí sa: 

Verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 26 správneho poriadku - www.pamiatky.sk 

 https://cuet.slovensko.sk/ 

 Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

 MVM s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina 

 Spoločný obecný úrad Nováky, Nám. SNP 174/23, 972 71  Nováky 

 Spoločný obecný úrad Partizánske, Nám. SNP 214/4, 958 01 Partizánske 

 Krajský pamiatkový úrad Trenčín – vyvesenie na úradnej tabuli 
 
 

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

 
 
 

Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................… 

 
 
Elektronická úradná tabuľa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  
 
(web: http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula)  Vyvesené dňa:........................................  
 
 
 
Centrálna úradná elektronická tabuľa  
 

(web: https://cuet.slovensko.sk/)      Vyvesené dňa: .......................................  

http://www.pamiatky.sk/
https://cuet.slovensko.sk/
http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula
https://cuet.slovensko.sk/

