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Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len „KPÚ Trnava“), ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zá-
kon“) vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne prísluš-
ným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeolo-
gických nálezísk, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v 
znení neskorších predpisov doručuje

V E R E J N O U    V Y H L Á Š K O U
oznámenie o vydaní rozhodnutia.

KPÚ Trnava v správnom konaní o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologic-
ký  výskum  začatom  oznámením  v  predmetnej  veci  pod  č.  KPUTT-2021/2760-2/8240/Sl  zo  dňa 
02.02.2021  v zmysle § 46 správneho poriadku a podľa § 35 ods. 7 pamiatkového zákona na základe  
žiadosti NEVITEL, a. s., Hlavná 4240/65, Dunajská Streda, zastupujúcej stavebníka Slovak Telekom, a. 
s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vo veci „INS_FTTH_TRHR_01_Ohrady“ navrhovanej na pozemkoch v 
katastrálnom území Ohrady obce Ohrady vydáva toto

R O Z H O D N U T I E.

Za  účelom  záchrany  predpokladaných  archeologických  nálezov  v  zemi  a  dokumentácie 
predpokladaných  archeologických  situácií  v  zemi  na  území  líniovej  stavby 
„INS_FTTH_TRHR_01_Ohrady“ navrhovanej  na  pozemkoch  v   katastrálnom   území   Ohrady  obce 
Ohrady stavebník zabezpečí v zmysle § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 písm. b pamiatkového  
zákona vykonanie záchranného pamiatkového výskumu (ďalej len „výskum“).

1. KPÚ TT podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania tohto 
výskumu:

a) druh výskumu: archeologický,
b) rozsah   vykonávaného   výskumu: výskum  bude  prebiehať  na  celej  ploche  stavby  líniovou 

stavbou  „INS_FTTH_TRHR_01_Ohrady“ navrhovanej  na  pozemkoch  v  katastrálnom území  Ohrady 
obce Ohrady,

c) spôsob vykonávania výskumu:
Archeologický  výskum  bude  pozostávať  z  obhliadky  zemných  prác,  zberu  archeologických 
nálezov z háld a ryhy, dočistenia, odkrytia a dokumentácie zistených archeologických situácií a 
vyzdvihnutia  archeologických  nálezov  z  archeologických  situácií  počas  stavby.  Zemina 
z výkopov v mieste zistenia archeologických nálezov sa preskúma detektorom kovov.
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2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať 

archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba“), s  
ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného  podmienky vykonania 
výskumu, určené týmto rozhodnutím,

c) o uzavretí dohody s     oprávnenou osobou písomne upovedomiť     KPÚ TT  ,
d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude 

vykonávať výskum,
e) zabezpečiť  vyhotovenie  a  bezodplatne  odovzdať  jedno  vyhotovenie  výskumnej 

dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona KPÚ 
Trnava  a jedno  vyhotovenie  Archeologickému  ústavu  Slovenskej  akadémie  vied  v  Nitre.  
Výskumná dokumentácia spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude odovzdaná do 60 
dní od ukončenia terénnej časti výskumu.

3.  Oprávnená  osoba  výskumom  získané  odborné  poznatky  spracuje  vo  výskumnej  dokumentácii  
v zmysle  §  7  a  10  vyhlášky  Ministerstva  kultúry  SR  č.  231/2014   Z.  z.,  ktorou  sa  vykonáva  zákon 
o ochrane pamiatkového fondu.

4. Archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania alebo až do 
prevodu vlastníckeho práva alebo správy.  Odovzdávací  protokol  bude o.  i.  obsahovať  zoznam vecí  
s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov.

5. Objav nehnuteľných nálezov archeologickej povahy (napr. architektúr a hrobov) oprávnená osoba  
ohlási KPÚ TT.

Štátny  pamiatkový  dohľad  na  úseku  ochrany  archeologických  nálezov  a  archeologických 
nálezísk budú vykonávať pracovníci KPÚ TT.

Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky 
tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre danú 
stavbu.

Odôvodnenie
KPÚ Trnava bola dňa 29.01.2021 doručená žiadosť  NEVITEL, a. s., Hlavná 4240/65, Dunajská 

Streda, zastupujúcej stavebníka Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, o vyjadrenie k 
projektovej dokumentácii líniovej stavby „INS_FTTH_TRHR_01_Ohrady“ navrhovanej na pozemkoch v 
katastrálnom území Ohrady obce Ohrady, pre územné konanie.

KPÚ Trnava oznámením č. KPUTT-2021/2760-2/8240/Sl zo dňa 02.02.2021 formou verejnej vy-
hlášky začal správne konanie vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať výskum v súvislosti 
s uvedenou stavbou. KPÚ Trnava uvedeným oznámením zároveň predĺžil lehotu na vydanie rozhodnu-
tia v danej veci na 60 dní.

KPÚ TT eviduje na území obce Ohrady viacero archeologických nálezísk (najmä sídlisk) a ojedi-
nelých archeologických nálezov z rôznych období od praveku až do novoveku. Zámer je lokalizovaný aj  
do polôh min.  dvoch známych archeologických nálezísk.  Najstaršia  zmienka o Ohradách je z  rokov 
1252. Vzhľadom na archeologickú topografiu regiónu a stav bádania je pravdepodobné, že na území 
obce sa nachádzajú aj ďalšie doposiaľ neznáme náleziská. V trnavskom kraji bola značná časť výskumov 
na optických sieťach pozitívna, t.j. boli na nich zistené archeologické nálezy a archeologické situácie. 
Uvedené skutočnosti a značný rozsah stavby vytvárajú veľkú pravdepodobnosť objavenia archeologic-
kých nálezov a archeologických situácií  počas plánovanej stavby.  Bez realizácie výskumu by mohlo  
dôjsť k zničeniu pamiatkových hodnôt. V regióne sa uskutočnili desiatky pozitívnych predstihových a  
záchranných archeologických výskumov, vďaka ktorým má verejnosť lepší obraz o využití a osídlení ob-
lasti v minulosti.
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Podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona je KPÚ TT oprávnený určiť druh, rozsah a spôsob vy-
konávania výskumu a nakladanie s nálezmi.

Výskum v uvedenom rozsahu a spôsobe vykonávania je dostatočným opatrením na zabezpe-
čenie záchrany archeologických nálezov a dokumentácie archeologických situácií. Používanie detektoru 
kovov zefektívni vyhľadávanie kovových archeologických predmetov.

Vzhľadom na vyššie uvedené správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto roz-
hodnutia.

Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologic-
kého výskumu je k dispozícii na webovom sídle Ministerstva kultúry SR (www.culture.gov.sk), Pamiat-
kového úradu SR (www.pamiatky.sk) a krajských pamiatkových úradoch.

Poučenie
Proti  tomuto  rozhodnutiu  sa  možno  ďalej  odvolať.  Odvolanie  je  možné  podať  na  Krajskom 

pamiatkovom  úrade  Trnava,  Cukrová  1,  917  01  Trnava  do  15  dní  odo  dňa  oznámenia  tohto 
rozhodnutia.  Toto  rozhodnutie  je  preskúmateľné  súdom  až  po  vyčerpaní  riadnych  opravných 
prostriedkov.

Toto  rozhodnutie  po  uplynutí  troch  rokov  odo  dňa  nadobudnutia  právoplatnosti  stráca 
platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a v súlade s § 44 
ods. 4 pamiatkového zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Ohrady a KPÚ 
Trnava, na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava (www.pa-
miatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronic-
ká 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. z.
                                                                                                                                       riaditeľka    
                                                                                                              Krajského pamiatkového úradu Trnava

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

1. NEVITEL, a. s., Hlavná 4240/65, 929 01 Dunajská Streda

2. Obec Ohrady, Nový rad 267/8, 930 12 Ohrady

3. Obec Ohrady, Nový rad 267/8, 930 12 Ohrady – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

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

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

4. Krajský pamiatkový úrad Trnava - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

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

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

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

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

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

