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Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej len „KPÚ Nitra“), podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z.  
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“)  
ako vecne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 citovaného zákona  
ako miestne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, 
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) vydáva toto 
 

r o z h o d n u t i e    
 

KPÚ Nitra podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku 
 

 z a s t a v u j e 
 

správne konanie o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v zmysle ustanovenia § 36 
ods. 1 pamiatkového zákona v súvislosti so stavbou: 

 
"Kanalizácia – Malý Lapáš – II. etapa SO 01 – Kanalizačná sieť"  

 
parc. č. líniová stavba, kat. úz. Malý Lapáš, okr. Nitra 

(ďalej len „stavba“). 
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

KPÚ Nitra prijal dňa 06. 09. 2021 žiadosť stavebníka, Obce Malý Lapáš, Obecný úrad, Hlavná ulica 
87/4, 951 04 Malý Lapáš, v zastúpení starostom obce, PaedDr. Petrom Švecom, Ph.D. (ďalej len 
„stavebník“) o záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby. KPÚ Nitra vydal dňa 
14. 09. 2021 záväzné stanovisko č. KPUNR-2021/18820-2/75277/NIK pre účely vydania územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia príslušným stavebným úradom. V predmetnom záväznom 
stanovisku KPÚ Nitra stanovil podmienku vykonania archeologického výskumu na stavbe. 
Oznámením č. KPUNR-2021/18820-3/75279/NIK doručovaným verejnou vyhláškou začal KPÚ Nitra 
dňa 14. 09. 2021 správne konanie o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu v súvislosti 
so stavbou. 

Stavebník dňa 20. 09. 2021 doručil KPÚ Nitra odpoveď na vyššie citované záväzné stanovisko 
a oznámenie o začatí správneho konania, obsahujúcu nové skutočnosti, ktoré neboli zrejmé  
z projektovej dokumentácie priloženej k žiadosti stavebníka, doručenej dňa 06. 09. 2021. Stavebník 
v nej deklaruje, že:  
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- časť stavby predmetnej kanalizácie bola postavená pred viac ako 10 rokmi bez právoplatného 
stavebného povolenia, 

- stoky A1, A2 sú skolaudované rozhodnutím č. A/2010/02811-04/F18 zo dňa 29. 11. 2010,  
- stoka A1-1 má stavebné povolenie č. A/2011/00137-05/F18 zo dňa 04. 03. 2011,  
- stoka A5-4 má stavebné povolenie č. A/2011/00657-03/F18 zo dňa 04. 03. 2011,  
- stoka A3-1 má územné rozhodnutie č. 575/2008-003 zo dňa 04. 09. 2008, 
- stoka (zberač) A, A3-0, má územné rozhodnutie č. 78/2004-stav-003 zo dňa 10. 06. 2004. 

 
Zároveň uvádza, že „súčasné vedenie obce si dalo za úlohu vysporiadať sa s touto situáciou 

a rešpektuje požiadavku na vykonanie archeologického výskumu, avšak realizácia výskumu je  
na predmetných parcelách vzhľadom na fakt, že stavba bola zrealizovaná pred cca 10 rokmi, 
nevykonateľná“ (ďalej len „nové skutočnosti“). 

 
Predmetná odpoveď stavebníka je KPÚ Nitra evidovaná pod č. KPUNR-2021/18820-4/76781/NIK.  
Podľa § 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak odpadol dôvod 

konania začatého na podnet správneho orgánu. 
Správny orgán uznal vyššie uvedené nové skutočnosti v plnom rozsahu. Vzhľadom na citované 

nové skutočnosti, ktoré neboli v čase začatia správneho konania o nevyhnutnosti vykonania 
archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou KPÚ Nitra známe, KPÚ Nitra v zmysle 
ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) správneho poriadku správne konanie zastavuje, nakoľko je zrejmé, 
že na stavbe neexistuje možnosť uplatnenia podmienky vykonania archeologického výskumu. 

 
Rozhodnutie bolo vydané v zmysle pamiatkového zákona a správneho poriadku. Toto rozhodnutie 

nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 
 

P o u č e n i e   o   o d v o l a n í : 
 
     Proti tomuto rozhodnutiu KPÚ Nitra sa podľa ustanovenia § 30 ods. 2 správneho poriadku 
nemožno odvolať. 
 
      Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                      Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD. 
                                                                                                                  poverený zastupovaním riaditeľa                                                                                                              
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Doručuje sa 

Obec Malý Lapáš, obecný úrad, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš 
 
 
Obec Malý Lapáš, stavebný úrad  - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 
Vyvesené dňa: ................................... Zvesené dňa: ................................... 
 
 Pečiatka a podpis 
 
 
 
     Po uplynutí doby na zverejnenie Vás žiadame bezodkladne zaslať naspäť príslušným úradom vyplnenú 
poslednú stranu verejnej vyhlášky! Návratku je možné zaslať aj elektronickou poštou cez podateľňu úradu. 
 
 
Krajský pamiatkový úrad  Nitra - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 
Vyvesené dňa: ................................... Zvesené dňa: ................................... 
 
 Pečiatka a podpis 
 
 
 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - elektronická úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 
Vyvesené dňa: ................................... Zvesené dňa: ................................... 
 
 
     Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk,  
v časti „Elektronická úradná tabuľa“. 


