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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza (ďalej iba „KPÚ Trenčín“) podľa § 11 ods. 1 
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a úprav (ďalej len 
„pamiatkový zákon“) ako vecne a podľa § 9 ods. 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 
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: Slovenská 
správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina o vyjadrenie k projektovej dokumentácii 
k stavbe pod názvom: „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej 
I/64“  rozhodol, že je  

nevyhnutné vykonať archeologický výskum  
 
za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území líniovej 
stavby na pozemkoch v k. ú. Prievidza.  

 
 

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 stavby pod názvom: „Obchvat mesta 

Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“ na pozemkoch v k. ú. Prievidza 
c) spôsob vykonávania výskumu: archeologický výskum bude realizovaný v troch etapách: 

 
1. etapa archeologického výskumu sa uskutoční  v dostatočnom predstihu pred začatím 

stavebných prác v rozsahu stavby v úsekoch s doteraz známymi archeologickými lokalitami 
v polohách: v k. ú. Prievidza v úseku 0,45 – 0,55 km a v úseku 1,9 – 2,1 km. V týchto úsekoch 
trasy bude potrebné zabezpečenie zisťovacieho sondážneho archeologického výskumu, počet 
sond, ich rozmiestnenie a rozsah musí byť dostatočný na celkové preskúmanie priestoru 
budúcej stavby, na základe výsledkov sondážneho archeologického výskumu bude v prípade 
zistenia archeologických situácií realizovaný archeologický výskum v rozsahu potrebnom na 
preskúmanie zistených archeologických situácií, v prípade zistenia plošne rozsiahleho náleziska 



         č. spisu: KPUTN-2021/994-1/2531                     14.01.2021                                Strana 2 

 

bude vykonaný plošný archeologický výskum v rámci územia stavby. Archeologický výskum 
bude potrebné realizovať bezodkladne minimálne 3 mesiace pred začiatkom výstavby mimo 
mesiacov december, január a február; 

 
2. etapa archeologického výskumu sa uskutoční v dostatočnom predstihu pred začatím 

stavebných prác v rozsahu stavby v ostatných  úsekoch obchvatu, t.j. mimo polôh 
preskúmaných v 1. etape výskumu. Na ploche stavby bude zabezpečené vykonanie skrývky 
ornice a následné začistenie zemným strojom s plochou svahovacou lyžicou pod dohľadom 
osoby oprávnenej na vykonávanie archeologických výskumov; na základe výsledkov začistenia 
plochy bude v mieste zistenia archeologických situácií vykonaný sondážny archeologický 
výskum v rozsahu potrebnom na preskúmanie zistených archeologických situácií minimálne 
v  rozsahu budúcich prác stavby; v prípade zistenia plošne rozsiahleho náleziska bude vykonaný 
plošný archeologický výskum v rámci územia stavby. Archeologický výskum bude potrebné 
realizovať bezodkladne minimálne 3 mesiace pred začiatkom výstavby mimo mesiacov 
december, január a február; 

 
3. etapa archeologického výskumu sa uskutoční formou sledovania zemných prác v rámci 

jednotlivých stavebných objektov vyvolaných výstavbou obchvatu; v týchto úsekoch je 
potrebné zabezpečenie skrývky ornice pod dohľadom osoby oprávnenej na vykonávanie 
výskumov, v následnosti na základe výsledkov začistenia plochy bude v mieste zistenia 
archeologických situácií vykonaný sondážny archeologický výskum v rozsahu potrebnom na 
preskúmanie zistených archeologických situácií minimálne v  rozsahu budúcich prác stavby; 
v prípade zistenia plošne rozsiahleho náleziska bude vykonaný plošný archeologický výskum 
v rámci územia stavby; 

- v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického 
výskumu podľa pokynov osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu; 

- archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované 
metódami archeologického výskumu; 

- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov alebo situácií 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 

právnickou 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) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude 

vykonávať archeologický výskum, poskytnúť celkovú situáciu stavby (1:10 000) a v miestach 
archeologických nálezísk (1:1000), 

e) 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,  

f) 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. 
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253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správnemu orgánu a archeologickému 
ústavu,  

g) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil  
KPÚ Trenčín na 90 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, 

h) 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 s KPÚ Trenčín. 
 

 
Odôvodnenie: 

 
KPÚ Trenčín na základe doručenia žiadosti Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest 
Žilina o vyjadrenie k projektovej dokumentácii – aktualizácia stanoviska k líniovej stavbe pod názvom: 
„Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“ na pozemkoch                     v k. 
ú. Prievidza oznámil verejnou vyhláškou č. konania KPUTN-2020/22995-2/95300 zo dňa 20.11.2020 
začatie konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom 
záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných na území vyššie uvedenej líniovej 
stavby. Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania bola doručená Slovenskej správe 
ciest, Investičnej výstavbe a správe ciest Žilina dňa 26.11.2020, Mestu Prievidza dňa 24.11.2020 
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania bola vyvesená na úradnej tabuli KPÚ Trenčín 
od 25.11.2020 do 10.12.2020, na úradnej tabuli Mesta Prievidza od 25.11.2020 do 10.12.2020 a na 
elektronickej tabuli Pamiatkového úradu SR od 04.12.2020 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. Vzhľadom k charakteru plánovanej stavby má toto rozhodnutie KPÚ 
Trenčín o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum formu verejnej vyhlášky.   
 
Podkladom pre vydanie rozhodnutia je projektová dokumentácia – aktualizácia stanoviska k líniovej 
stavbe pod názvom „Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64“, 
projektant: ISPO Prešov, spol. s r.o., hlavný inžinier projektu: Ing. Jozef Antol a Ing. Štefan Krištof, 
koordinátor projektu vypracovaná v 03/2015, aktualizovaná v 03/2018.  
 
Priamo v priestore plánovanej časti obchvatu v k. ú. Prievidza sú evidované dve archeologické lokality 
zatiaľ s neurčeným datovaním. V katastri mesta Prievidza boli zistené nálezy z obdobia paleolitu, 
neolitu a eneolitu, sídliskové a hrobové nálezy z doby bronzovej (lužická kultúra), sídliskové nálezy 
z obdobia neskorého laténu a z doby rímskej. Z územia mesta pochádzajú i početné nálezy zo včasného 
a vrcholného stredoveku.  
 
Prvá písomná zmienka o Prievidzi je z roku 1113 v zoborskej listine ako Preuigan.  

 
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.  
 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.culture.gov.sk/
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Na základe vyššie uvedeného 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. 
 
 

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.   
 
 
 
 
 

Ing. arch. Jozef Múdry  
poverený zastupovaním riaditeľky  

        KPÚ Trenčín 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí  
1. Verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 26 správneho poriadku – www.pamiatky.sk   
2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
3. Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza  
5. Krajský pamiatkový úrad Trenčín – vyvesenie na úradnej tabuli  
6. Verejnou vyhláškou na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovenko.sk    
    v časti „Elektronická úradná tabuľa“  
 
 
Toto rozhodnutie 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: .................................................... 
 
 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.slovenko.sk/

