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Trnava, 11.02.2021

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Dňa 20.01.2021 začal  Krajský  pamiatkový úrad Trnava (ďalej  len „KPÚ Trnava“) na základe  
žiadosti ktorú zaslal stavebník, – Blue computers, s.r.o., Športová 56, 909 01 Skalica vo veci vyjadrenia 
k projektovej dokumentácii líniovej stavby pre územné rozhodnutie „Pokládka chráničiek pre optické 
káble, Obec Mokrý Háj“, v katastrálnom území Mokrý Háj, okres Skalica správne konanie o nevyhnut-
nosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum v zmysle § 35 ods. 4 pís. b) zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zá-
kon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(správny poriadok), v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou:

„Pokládka chráničiek pre optické káble, Obec Mokrý Háj“ navrhovanej v katastrálnom území Mokrý 
Háj, okr. Skalica

Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. 

KPÚ Trnava, ktorý je podľa § 11 odseku 1 pamiatkového zákona vecne príslušným správnym or-
gánom a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona miestne príslušným správnym orgánom na úseku 
ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk, v súlade s § 18 ods. 3 správneho 
poriadku v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie správneho konania účastníkom správneho 
konania.

KPÚ Trnava eviduje v katastri obce Mokrý Háj archeologické nálezy z obdobia eneolitu, kon-
krétne nálezy kultúry so šnúrovou keramikou. Pohrebisko kultúry so šnúrovou keramikou je evidované 
v polohe Hájik, priamo v trase navrhovaného kábla. Dominantná vyvýšenina polohy Hájik zvyšuje prav-
depodobnosť zistenia archeologických lokalít aj z iných období charakteru, resp. nálezísk súvisiacich so 
zaniknutým sídelným areálom v susedstve polohy. Trasa kábla v intraviláne obce Mokrý Háj, ktorá sa 
po prvý krát spomína v 15. storočí, môže narušiť hnuteľné archeologické nálezy, najmä zlomky kerami-
ky.  Uvedené nálezy  a ich následné datovanie umožnia  zistiť  počiatky  osídlenia obce v období  pred 
prvou písomnou zmienkou. Líniový charakter stavby zvyšuje pravdepodobnosť zistenia archeologických  
nálezov a situácií. Z uvedených dôvodov realizáciou navrhovanej stavby sú dotknuté záujmy chránené 
pamiatkovým zákonom z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk. Je pravdepodobné, že 
pri  zemných  prácach súvisiacich  s výstavbou  „Pokládka  chráničiek  pre  optické  káble,  Obec  Mokrý 
Háj“, budú zistené archeologické nálezy resp. situácie. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné vykonať 
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v súvislosti so zemnými prácami predmetnej líniovej stavby záchranný, pamiatkový, archeologický vý-
skum.

KPÚ  Trnava  upúšťa  od  ústneho  rokovania,  nakoľko  predložené  podklady;  projektová 
dokumentácia  stavby  „Pokládka chráničiek pre optické káble, Obec Mokrý Háj“, pre územné konanie 
- spracovateľ: (projektant: Ing. Hana Babiarová; hlavný projektant: Ing. Arch. Jozef Kolacia; 12/2020)  
považuje za dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia.

KPÚ  Trnava  rovnako  upúšťa  od  miestneho  zisťovania,  nakoľko  charakter  predpokladaných 
archeologických nálezov a situácií miestne zisťovanie nevyžaduje.

KPÚ Trnava predĺžil v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku lehotu na vydanie rozhodnutia 
na 60 dní.

Účastníci správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní 
od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie uplatnené námietky a pripomienky sa neprihliada.

Vzhľadom na pandemickú situáciu možno do podkladov rozhodnutia nahliadnuť  sprostred-
kovanou t.j. elektronickou formou po oznámení požiadavky Krajskému pamiatkovému úradu Trnava 
a následnom mailovom alebo  telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku v znení neskor-
ších predpisov a v súlade s § 44 odsekom 4 pamiatkového zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli obce Mokrý Háj a KPÚ Trnava, na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového úradu 
Slovenskej republiky, Bratislava (www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na por-
táli  www.slovensko.sk,  v časti  „Elektronická  úradná  tabuľa“.  Pätnásty  deň  vyvesenia  oznámenia  je 
dňom jeho doručenia pre účastníkov konania. 

Po uplynutí doby na zverejnenie Vás žiadame bezodkladne zaslať naspäť príslušným úradom 
vyplnenú   poslednú   stranu  verejnej   vyhlášky.  Návratku   je   možné   zaslať   aj   e-mailom  na  adresu: 
podatelna.tt@pamiatky.gov.sk .

 Ing. arch. Gabriela Kvetanová  v r.
                                                                                                                                          riaditeľka    
                                                                                                               Krajského pamiatkového úradu Trnava

Doručuje sa:
1. Blue computers, s.r.o., Športová 56, 909 01 Skalica

2. Obecný úrad Mokrý Háj, Mokrý Háj 6, 908 65 Mokrý Háj – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 
dní

Vyvesené dňa:  ...........................................   Zvesené dňa:     .............................................

Pečiatka a podpis: .........................................
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3. Krajský pamiatkový úrad Trnava - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa:  ...........................................   Zvesené dňa:     .............................................

Pečiatka a podpis: .........................................

4. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – elektronická úradná tabuľa (www.pamiatky.sk) 
     – zverejnenie po dobu 15 dní

5. Centrálna úradná elektronická tabuľa (www.slovensko.sk) -  zverejnenie po dobu 15 dní

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

