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Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza (ďalej len „KPÚ Trenčín“), ktorý je podľa § 11 

ods. 1 zákona NR SR číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového 

zákona miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 18 ods. 

3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (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 začatí konania 

vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany 

archeologických nálezov a nálezísk v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona v súvislosti 

s líniovou stavbou pod názvom:  „Kanianka, zásobovanie vodou“ v k. ú. Kanianka, Bojnice investora: 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. 

KPÚ Trenčín prijal dňa 08.04.2022 žiadosť investora Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,                   

o vyjadrenie k líniovej stavbe pre územné a stavebné vodoprávne konanie horeuvedenej stavby pod 

názvom: „Kanianka, zásobovanie vodou“ v k. ú. Kanianka, Bojnice. Vzhľadom k tomu, že stavba sa 

bude realizovať v priestore, kde je predpoklad zistenia zatiaľ neznámych archeologických situácií a 

nálezov, KPÚ Trenčín oznamuje začatie konania o vykonaní archeologického výskumu.  

KPÚ Trenčín eviduje v katastroch dotknutých území: Kanianka nálezy osídlenia z obdobia stredoveku.  

V katastrálnom území mesta Bojnice sa nachádzajú významné archeologické lokality z obdobia 

paleolitu (staršia doba kamenná – Prepoštská jaskyňa), neolitu a eneolitu (mladšia a neskorá doba 

kamenná – Hradná priekopa), ako aj z obdobia doby bronzovej, doby železnej (staršia aj mladšia fáza), 

púchovská kultúra ako aj z obdobia včasného, vrcholného a neskorého stredoveku (lokalita na námestí, 

Ploština, Bažantica, Čajka). V katastrálnom území Dubnica sa nachádza značná koncentrácia 

archeologických lokalít z obdobia doby bronzovej (Hradište, Tále) a ďalšie národné kultúrne pamiatky 

(ďalej len „NKP“) zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF). 

Vzhľadom k pravdepodobnosti narušenia doposiaľ nepreskúmaných archeologických situácií a k 

archeologickému potenciálu územia je nevyhnutné zabezpečenie realizácie archeologického výskumu 

v rámci vyššie uvedenej stavby. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniou stavbu KPÚ Trenčín oznamuje 

začatie konania o vykonaní archeologického výskumu verejnou vyhláškou  

V súlade s ustanovením § 27 ods. 1 správneho poriadku Vám dávame možnosť pred vydaním 

rozhodnutia vyjadriť sa k veci vydania rozhodnutia o vykonaní archeologického výskumu v lehote do 
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15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Vzhľadom k vyššie uvedenému KPÚ Trenčín podľa § 49 

správneho poriadku stanovil, že sa lehota na rozhodnutie predlžuje na 60 dní.   

      
                            

                                                                        PhDr. Eva Gazdíková 
                                                                                                                              riaditeľka 

Krajského pamiatkového úradu Trenčín                                                            

 

 

Oznámenie sa doručí: 
1. Verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 26 správneho poriadku – www.pamiatky.sk 
2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 36 056 006 
3. Obec Kanianka, Obecný úrad Kanianka, Ul. SNP 583/1, 972 17 Kanianka 
4. Mesto Bojnice, Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice 
5. SOcÚ Bojnice - Mesto Bojnice, oddelenie stavebného poriadku, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice 
6. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 
7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín – vyvesenie na úradnej tabuli 
8. Verejnou vyhláškou na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk , v časti 

„Elektronická úradná tabuľa“.  

 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce 
Kanianka a Meste Bojnice 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, Nová 2, 971 01 Prievidza, resp. na e-mail: podatelna.pd@pamiatky.gov.sk   
 
 
Obec Kanianka, Obecný úrad Kanianka, Ul. SNP 583/1, 972 17 Kanianka 

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................….. 

 

SOcÚ Bojnice - Mesto Bojnice, oddelenie stavebného poriadku, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice 

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................….... 
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Vyvesené dňa .................................. Zvesené dňa ........................................  
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ............................................................... 
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