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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“) podľa § 11 odsek 1 zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový zákon“) ako vecne 
a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany 
pamiatkového fondu a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej iba „správny 
poriadok“) v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

 

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

 
KPÚ Trenčín po posúdení žiadosti o opakované predĺženie platnosti rozhodnutia KPÚ Trenčín č. 
konania TN-12/652-6/3902/Nip doručenej dňa 13.03.2019 investorom stavby: Národnou diaľničnou 
spoločnosťou, a.s. Bratislava týmto predlžuje platnosť rozhodnutia KPÚ Trenčín č. konania TN-
12/652-6/3902/Nip o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: 
„Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky“ k. ú. Horné Vestenice, Dvorníky nad Nitricou, Račice, 
Nitrianske Sučany, Diviacka Nová Ves, Nováky. 

 
Platnosť rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti so stavbou: 
„Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky“ č. konania TN-12/652-6/3902/Nip sa predlžuje 
v zmysle § 44a pamiatkového zákona na 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia.  

 
 

Odôvodnenie 
 
 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ako investor stavby: „Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - 
Nováky“ k. ú. Horné Vestenice, Dvorníky nad Nitricou, Račice, Nitrianske Sučany, Diviacka Nová Ves, 
Nováky doručil KPÚ Trenčín dňa 13.03.2019 žiadosť o opakované predĺženie platnosti rozhodnutia 
KPÚ Trenčín č. konania TN-12/652-6/3902/Nip zo dňa 22.06.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 22.03.2013. Na základe žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. zo dňa 18.02.2016 o 
predĺženie platnosti rozhodnutia KPÚ Trenčín č. konania TN-12/652-6/3902/Nip bol rozhodnutím 
KPÚ Trenčín č. konania KPUTN-2016/7369-9/31110 zo dňa 03.05.2016, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 08.06.2016 predĺžený čas platnosti rozhodnutia do 08.06.2019.  
KPÚ Trenčín na základe vyššie uvedenej žiadosti investora zo dňa 13.03.2019 oznámil verejnou 
vyhláškou č. konania KPUTN-2019/8009-3/22258 zo dňa 22.03.2019 začatie správneho konania vo 
veci predĺženia času platnosti rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súvislosti 
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so stavbou: „Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky“ k. ú. Horné Vestenice, Dvorníky nad 
Nitricou, Račice, Nitrianske Sučany, Diviacka Nová Ves, Nováky. Vzhľadom k charakteru plánovanej 
činnosti malo toto oznámenie KPÚ Trenčín formu verejnej vyhlášky. Doručenie oznámenia bolo 
vykonané v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku. Oznámenie o začatí správneho 
konania verejnou vyhláškou bolo doručené investorovi stavby: Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 
Bratislava dňa 26.03.2019, Obci Horné Vestenice dňa 25.03.2019, Obci Nitrianske Sučany dňa 
25.03.2019, Obci Diviacka Nová Ves dňa 25.03.2019, Mestu Nováky dňa 25.03.2019, Obci Nitrica dňa 
25.03.2019, OÚ Trenčín, Odboru výstavby a bytovej politiky dňa 25.03.2019. Oznámenie o začatí 
správneho konania verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli KPÚ Trenčín od 26.03.2019 
do 10.04.2019, na úradnej tabuli Obce Horné Vestenice od 01.04.2019 do 16.04.2019, na úradnej 
tabuli Obce Nitrianske Sučany od 26.03.2019 do 10.04.2019, na úradnej tabuli Obce Diviacka Nová 
Ves od 26.03.2019 do 12.04.2019, na úradnej tabuli Mesta Nováky od 27.03.2019 do 11.04.2019, na 
úradnej tabuli Obce Nitrica od 26.03.2019 do 10.04.2019 a na elektronickej tabuli Pamiatkového 
úradu SR a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk v časti 
„Elektronická úradná tabuľa“ od 26.03.2019 po dobu 15 dní.  
 
V stanovenej lehote na vyjadrenie k veci predĺženia platnosti rozhodnutia o  archeologickom výskume 
v súvislosti s predmetnou stavbou neboli podané žiadne námietky. Vzhľadom k charakteru 
plánovanej činnosti má toto rozhodnutie KPÚ Trenčín formu verejnej vyhlášky 
 
Investorom podaná žiadosť je podaná včas, teda v lehote platnosti rozhodnutia KPÚ Trenčín č. 

konania KPUTN-2016/7369-9/31110 zo dňa 03.05.2016. Investor opakované predĺženie platnosti 

rozhodnutia žiada z dôvodu náročnej a dlhodobej prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie, 

bez ktorej nie je možné podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia.  

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 územné a stavebné konanie stavby. 
 
Toto rozhodnutie v zmysle § 44a po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 
 
 
 

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 KPÚ Trenčín 

v. r.  
 
 

http://www.slovensko.sk/
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Rozhodnutie sa doručí: 
 
1. Verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 26 správneho poriadku - www.pamiatky.sk 
2. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
3. Obec Horné Vestenice, Obecný úrad č. 257, 972 22 Nitrica 
4. Obec Nitrianske Sučany, 972 21 Nitrianske Sučany 242 
5. Obec Diviacka Nová Ves, 972 24   Diviacka Nová Ves 1 
6. Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 
7. Obec Nitrica,  972 22 Nitrica 489 
8. OÚ Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín  
9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín – vyvesenie na úradnej tabuli 

 
 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Obce Horné Vestenice, Obce Nitrianske Sučany, Obce Diviacka Nová Ves, Obce Nitrica, Mesta Nováky 
a KPÚ Trenčín spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového úradu SR 
(www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk v časti 
„Elektronická úradná tabuľa“. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 
 
Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom 
príslušného úradu na adresu: KPÚ Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín resp. na e-mail: 
podatelna.tn@pamiatky.gov.sk 

 
 

Obec Horné Vestenice, Obecný úrad č. 257, 972 22 Nitrica 
 
 

Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
 
 
 
Obec Nitrianske Sučany, 972 21 Nitrianske Sučany 242 
 
 
Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
 
 
 
Obec Diviacka Nová Ves, 972 24   Diviacka Nová Ves 1 
 
 
Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.slovensko.sk/


KPUTN-2019/8009-9/36593   13.05.2019    Strana 4 z 4 

 

 
Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 
 
 
Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
 
 
 
Obec Nitrica, 972 22 Nitrica 489 
 
 
Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
 
 
 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
 
 
Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
 

 
 


