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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

R O Z H O D N U T I E   
 

Krajský pamiatkový úrad Žilina ako miestne a vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového 
fondu podľa ustanovenia § 9 ods. 5 a § 11 ods. 1 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov v súvislosti so stavbou „Odkanalizovanie obcí Ľubeľa a Liptovské Kľačany“ na 
pozemkoch v k. ú. Ľubeľa a Liptovské Kľačany, stavebník – obec Ľubeľa, 032 14 Ľubeľa, IČO: 00315567, 
rozhodol  podľa § 35 ods. 7 pamiatkového zákona  v spojitosti s § 36 ods. 3 pamiatkového zákona, že je 
nevyhnutné vykonať predstihový a záchranný pamiatkový archeologický výskum ako opatrenie podľa § 35 
ods. 4a a 4b pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných 
v zemi na mieste uvedenej stavby. 

 
Krajský pamiatkový úrad Žilina v zmysle § 38 ods. 1 pamiatkového zákona a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona 
a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov určuje stavebníkovi  – obec Ľubeľa, 032 14 Ľubeľa, IČO: 00315567 
zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie pamiatkového archeologického výskumu, ku ktorému určuje 
nasledujúce podmienky jeho vykonania: 

a) Druh výskumu: archeologický predstihový a záchranný. 
b) Miesto a rozsah výskumu: výskum bude prebiehať v rozsahu stavby Odkanalizovanie obcí Ľubeľa a 

Liptovské Kľačany“ na pozemkoch v k. ú. Ľubeľa a Liptovské Kľačany. 
c) Spôsob vykonávania pamiatkového výskumu: 

− I. etapa – v predstihu, pred začatím stavebných prác po vytýčení trasy severne od 
poľnohospodárskeho družstva a v rozsahu ČOV formou prieskumu detektorom kovov. Všetky 
prípadné relevantné archeologické nálezy následne presne geodeticky zamerať  s podrobným 
opisom ich nálezových súvislostí. 

− II. etapa – v závislosti od výsledkov prvej etapy, v rámci odbornej komisie za účasti zástupcu 
Krajského pamiatkového úradu v Žiline, sa stanoví miesto a počet archeologických sond v rozsahu 
ČOV, ktoré sa zrealizujú v predstihu, pred začatím stavebných prác. Sondy budú realizované strojne 
hladkou lyžicou s rozmermi v šírke min. 1 m. V prípade zachytenia akýchkoľvek archeologických 
nálezov a nálezových situácií bude výskum realizovaný formou rozšírenia sondy v rámci stavby 
podľa potreby a následného dočistenia a podrobnej dokumentácie vrátane geodetického 
zamerania všetkých zistených skutočností. 

− III. etapa – formou sledovania všetkých prác sa neustálej prítomnosti archeológa, ktorý fotograficky 
zdokumentuje profily v celej dĺžke výkopov. V prípade narušenia archeologických vrstiev, objektov 
formou následného dočistenia a podrobnej dokumentácie vrátane geodetického zamerania 
všetkých zistených skutočností. Z fotodokumentácie výkopov musia byť zrejmé priestorové 
súvislosti.  

d) Nakladanie s nálezmi: 

− archeologické nálezy sú vlastníctvom Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 6 pamiatkového zákona, 
− archeologické nálezy je osoba podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona povinná držať a chrániť až 

do ich odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo prevodu správy podľa § 40 ods. 9 
pamiatkového zákona. 



2. strana rozhodnutia č. KPUZA-2021/1169-5/26535/FUR 

 

e) Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný 

− uhradiť náklady na výskum podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona, 
− zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať 

archeologické výskumy podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona,  
− zabezpečiť v harmonograme stavby (jej prípravy a realizácie) vhodné časové a organizačné 

podmienky na realizáciu výskumu, 
− doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude 

vykonávať archeologický výskum, 
− zabezpečiť, aby právnická osoba vykonávajúca archeologický výskum predložila výskumnú 

dokumentáciu spracovanú v zmysle § 39 ods. 9 pamiatkového zákona Pamiatkovému úradu 
Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave na posúdenie v zmysle § 39 ods. 10 pamiatkového 
zákona,  

− zabezpečiť bezodplatne odovzdanie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového 
úradu Slovenskej republiky Krajskému pamiatkovému úradu Žilina a Archeologickému ústavu SAV 
v Nitre v zmysle § 39 odsek 11 pamiatkového zákona v lehote do 60 dní od ukončenia terénnej 
časti archeologického výskumu,  

− výskumná dokumentácia bude obsahovať náležitosti podľa § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 
253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov, 

− zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami rozhodnutia všetky 
subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

 
ODÔVODNENIE 
Krajský pamiatkový úrad Žilina vydal v roku 2017 na predmetnú stavbu rozhodnutie č. KPUZA-2017/8124-
6/33439/FUR zo dňa 2. 5. 2017 o nevyhnutnosti vykonať predstihový a záchranný výskum a určil podmienky 
jeho zabezpečenia, ktoré po troch rokoch stratilo platnosť. Stavebník – obec Ľubeľa z uvedeného dôvodu 
opätovne požiadal dňa 15. 1. 2021 Krajský pamiatkový úrad Žilina o vyjadrenie k predmetnej stavbe. Krajský 
pamiatkový úrad Žilina na základe novej žiadosti stavebníka k predmetnej stavbe začal ex offo dňa 9. 2. 2021 
správne konanie o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o určení podmienok 
vykonávania pamiatkového výskumu v súlade s ustanovením § 18 správneho poriadku. O začatí konania boli 
upovedomení  účastníci  konania, Krajský pamiatkový úrad Žilina  zároveň  stanovil lehotu, v ktorej si účastníci 
konania mohol uplatniť svoje pripomienky a návrhy. Účastník konania nevyužil toto oprávnenie. 

Podľa § 35 ods. 4a pamiatkového zákona predstihový výskum sa vykonáva pred začiatkom obnovy, stavebnej 
činnosti alebo inej hospodárskej činnosti s cieľom zistiť a preskúmať pamiatkové hodnoty, výskyt vecí 
pamiatkovej hodnoty alebo archeologických nálezov. 

Podľa § 35 ods. 4b pamiatkového zákona záchranný výskum sa vykonáva pri stavebnej činnosti alebo inej 
hospodárskej činnosti, pri zosuvoch pôdy, eróznej činnosti a v dôsledku inej prírodnej činnosti s cieľom 
zachrániť nájdené veci pamiatkovej hodnoty. 

Podľa § 35 ods.7 pamiatkového zákona o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum rozhoduje krajský 
pamiatkový úrad na podnet stavebného úradu, pamiatkového úradu, z vlastného podnetu, na základe žiadosti 
vlastníka alebo správcu. Krajský pamiatkový úrad bezodkladne zašle rozhodnutie o vykonaní pamiatkového 
výskumu stavebnému úradu. 

Podľa  § 36 ods. 2 pamiatkového zákona pred začatím stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej činnosti na 
evidovanom archeologickom nálezisku podľa § 41 ods. 1 je vlastník, správca alebo stavebník povinný podať 
žiadosť o vyjadrenie k zámeru na krajský pamiatkový úrad. Žiadosť obsahuje majetkovo-právne údaje a 
špecifikáciu zamýšľaného zásahu do terénu. 

Podľa  § 36 ods. 3 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad môže rozhodnúť o povinnosti vykonať 
archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným 
archeologickým náleziskom podľa § 41 ods. 1, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt 
archeologických nálezov. Krajský pamiatkový úrad zašle rozhodnutie o povinnosti vykonať archeologický 
výskum aj príslušnému stavebnému úradu. 
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Podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona archeologický výskum je oprávnený vykonávať pamiatkový úrad alebo 
ním zriadená právnická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s 
pamiatkovým úradom alebo ním zriadenou právnickou osobou, spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 35a 
ods. 3 písm. a) a c) a má poverenie od pamiatkového úradu alebo od ním zriadenej právnickej osoby na 
vykonávanie archeologického výskumu a archeologický ústav prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou; 
iná právnická osoba môže archeologický výskum vykonávať iba na základe oprávnenia vydaného 
ministerstvom. 

Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona náklady na pamiatkový výskum uhrádza vlastník kultúrnej pamiatky, 

vlastník nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo stavebník. 

Podľa  § 39 ods. 1 pamiatkového zákona druh, rozsah, spôsob vykonávania pamiatkového výskumu a 
nakladanie s nálezmi určí vo svojom rozhodnutí krajský pamiatkový úrad.  

Podľa  § 39 ods. 11 pamiatkového zákona vlastník, stavebník alebo ten, kto pamiatkový výskum vykonal na 
vedecké účely alebo dokumentačné účely, je povinný krajskému pamiatkovému úradu odovzdať bezodplatne 
jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu; o lehote na jej 
odovzdanie rozhodne krajský pamiatkový úrad. Ak ide o archeologický výskum, vlastník alebo ten, kto 
archeologický výskum vykonal na vedecké účely alebo dokumentačné účely, je povinný odovzdať bezodplatne 
jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie aj archeologickému ústavu na vedenie evidencie podľa                        
§ 41 ods. 1. 

Podľa § 40 ods. 6 pamiatkového zákona  archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcom 

archeologického nálezu je od nájdenia archeologického nálezu archeologický ústav alebo múzeum zriadené 

ústredným orgánom štátnej správy, ak sa archeologický nález našiel nimi vykonávaným archeologickým 

výskumom. V ostatných prípadoch je správcom archeologického nálezu pamiatkový úrad, a to od prijatia 

výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 10, od prijatia oznámenia o náhodnom archeologickom náleze podľa 

odseku 2 krajským pamiatkovým úradom, alebo od prevzatia nezákonne nadobudnutého archeologického 

nálezu zaisteného orgánom činným v trestnom konaní, súdom alebo správnym orgánom. 

Plánovaná líniová stavba predstavuje rozsiahly zásah do terénu v rámci významných historických centier 
stredoveku. Obec Ľubeľa, pôvodne tvorená dvomi obcami – Kráľovská Ľubeľa a Zemianska Ľubeľa vznikli 
najneskôr v 14. storočí. Podľa F. Uličného musela obec Ľubeľa existovať už v 13. storočí. Vývoj v najbližšom 
okolí poukazuje aj na staršie osídlenie. Slovanskú keramiku sa podarilo získať severne od obce, na terase Váhu 
ako aj v dolnej časti údolia Kľačianky. V roku 1985 v severozápadnej časti obce, v súčasnosti zastavanom území 
obce, ktorým bude prechádzať časť stavby, bolo objavené sídlisko datované do obdobia 15. storočia. Popri 
keramike sa na poliach nachádzali aj kamene, ktoré zrejme súvisia so zaniknutými stavbami s kamennou 
podmurovkou. Okrem tohto krátkeho archeologického prieskumu predmetné územie nebolo doposiaľ 
archeologicky skúmané a nevykonával sa na ňom ani systematický archeologický prieskum. 

Stavebné práce na stavbe kanalizácie bez realizácie predstihového a záchranného pamiatkového 
archeologického výskumu by mohli zničiť dôležité archeologické situácie prípadne archeologické nálezy.  

Vzhľadom na vyššie uvedené Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia iných  orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.  

V súlade s § 44a pamiatkového zákona rozhodnutie podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť po troch rokoch, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý 
sa vzťahujú.      

Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je 
k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch, Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky so sídlom 
v Bratislave a na internetových stránkach Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Pamiatkového úradu 
Slovenskej republiky. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 
15 dní na úradnej tabuli obcí Ľubeľa a Liptovské Kľačany, na úradnej tabuli Krajského pamiatkového úradu 
Žilina, na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava: 
(www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli (www.slovensko.sk), v časti 
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„Elektronická úradná tabuľa“. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych 
účastníkov konania.   

 
Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame bezodkladne túto vyhlášku zaslať späť na Krajský 
pamiatkový úrad Žilina s vyznačením uvedených údajov. Návratku je možné zaslať aj e-mailom na adresu: 
podatelna.za@pamaitky.gov.sk 
 

 
POUČENIE 
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení   neskorších  
predpisov  je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie 
vydal, t.j. na Krajský pamiatkový úrad Žilina. Odvolacím orgánom je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky so 
sídlom v Bratislave. Právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy sú preskúmateľné súdom, ak účastník 
konania pred ich právoplatnosťou vyčerpal všetky riadne opravné prostriedky. 
 
 
 

 
 

                                           doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc. 
             riaditeľ 

 
Rozhodnutie sa doručí 
obec Ľubeľa, 032 14 Ľubeľa, IČO: 00315567 

obec Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany 72, 032 14 pošta Ľubeľa, IČO: 003115451 

 

obec Ľubeľa, 032 14 Ľubeľa 

- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 
 
Vyvesené dňa: ..........................................   Zvesené dňa: .......................................... 
 

obec Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany 72, 032 14 pošta Ľubeľa 

- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 
 
Vyvesené dňa: ..........................................   Zvesené dňa: .......................................... 

 
 
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 
- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 
 
Vyvesené dňa: ..........................................   Zvesené dňa: .......................................... 
   Pečiatka a podpis 
 

 
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: ....................................... 
 


