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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 ods.  1 a ods. 2 písm. d) zákona č.  49/2002 Z. z. 
o ochrane  pamiatkového  fondu  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  pamiatkový  zákon)  ako  vecne 
a  podľa  §  9  ods.  5  pamiatkového  zákona  miestne  príslušný  správny  orgán  na  úseku  ochrany  
pamiatkového  fondu,  archeologických  nálezov  a archeologických  nálezísk  a  podľa  §  46  zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok) vydáva toto

rozhodnuti e:

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“ alebo „tunajší úrad“) podľa § 32 odsek 4 
v nadväznosti  na  §  32  ods.  2  pamiatkového zákona  po  preskúmaní  žiadosti  obce  Hermanovce  nad 
Topľou,  so  sídlom  Obecný  úrad,  Hermanovce  nad  Topľou  195,  094  34  Bystré  (ďalej  aj  „žiadateľ“), 
doručenej  na  tunajší  úrad  dňa  26.  09.  2021,  o vydanie  rozhodnutia  o zámere  úpravy  nehnuteľnej 
národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“) Miesto pamätné s pomníkom na parcele KN-C č. 789/1 
(KN-E č. 250/2), k. ú. Hermanovce nad Topľou,  ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu (ďalej aj „ÚZPF“), v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 4361/1-2 (4361/1 – Miesto 
pamätné, 4361/2 – Pomník), rozhodol, že

zámer umiestnenia pamätnej tabule Ľ. Kukorelliho na ploche NKP Miesto pamätné s pomníkom 
v Hermanovciach nad Topľou (na parcele KN-C č. 789/1, k. ú. Hermanovce nad Topľou), 

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

podľa predloženého nesignovaného situačného návrhu umiestnenia pamätnej tabule

p r í p u s t n ý

pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

A) Požiadavky na   výskumy:  

 Zámer obnovy v odsúhlasenom rozsahu je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom 
možné pripravovať a realizovať bez nutnosti uskutočnenia pamiatkových výskumov.

B) Požiadavky na dokumentáciu:  

 Predložený situačný návrh je postačujúcim podkladom pre posúdenie plánovaného zámeru úpravy 
predmetnej  NKP  v stanovenom  rozsahu,  preto  KPÚ  Prešov  neurčuje  ďalšie  požiadavky  pre 
spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky.
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C)    Všeobecné podmienky na realizáciu úpravy NKP

1. Umiestnenie  predmetnej  pamätnej  tabule  realizovať  v zmysle  predloženého situačného návrhu, 
t. j. v juhovýchodnom nároží nástupnej plochy pomníka.  

2. Pamätnú tabuľu inštalovať na podstavec z prírodného kameňa (kamenný monolit), ktorého presnú 
podobu vlastník vopred prerokuje a odsúhlasí s odborným zamestnancom KPÚ Prešov.

3. Osadenie kamenného podstavca pamätnej tabule realizovať reverzibilným spôsobom. 

4. Detaily  úpravy  NKP,  môžu  byť  na  základe  nových  poznatkov  v aktuálnom čase  upravené  alebo 
spresnené odborným zamestnancom KPÚ Prešov v štádiu prípravy, alebo počas realizácie prác.

Začiatok a predpokladaný koniec úpravy vlastník vopred ohlási KPÚ Prešov akýmkoľvek vhodným 
spôsobom (písomne, telefonicky alebo elektronicky).

Na akýkoľvek nový zámer úpravy nad rámec rozhodnutí KPÚ Prešov je vlastník povinný vopred si  
vyžiadať rozhodnutie KPÚ Prešov o tomto novom zámere.

Štátny pamiatkový dohľad v priebehu obnovy NKP, podľa § 32 odsek 13 pamiatkového zákona, 
vykonáva Krajský pamiatkový úrad Prešov.

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý 
sa vzťahuje.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia 
orgánov štátnej správy a iných účastníkov konania požadované podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie:

Podľa § 32 ods. 2 pamiatkového zákona pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky  
povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy.

V zmysle  §  32  ods.  4  pamiatkového  zákona  v rozhodnutí  o zámere  obnovy  podľa  odseku  2 
krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný zámer je z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom 
prípustný, a určí podmienky, za ktorých možno predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať 
tak,  aby sa kultúrna pamiatka neohrozila,  nepoškodila alebo nezničila, najmä či tento zámer obnovy 
možno  pripravovať  iba  na  základe  výskumov  a inej  prípravnej  dokumentácie  a projektovej 
dokumentácie. 

____

Krajský  pamiatkový úrad Prešov preskúmal žiadosť obce Hermanovce nad Topľou, so sídlom 
Obecný úrad, Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Bystré, doručenú tunajšiemu úradu dňa 26. 09. 2021,  
o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy NKP Miesto pamätné s pomníkom na parc. KN-C č. 789/1 (KN-E 
č. 250/2), k. ú. Hermanovce nad Topľou, ktorá je evidovaná v ÚZPF, v registri nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok pod č. 4361/1-2, v celom rozsahu. 

Vzhľadom  na  povahu  veci  (väčší  počet  účastníkov  konania,  nutnosť  prerokovať  podmienky 
realizácie zámeru), KPÚ Prešov listom č.  KPUPO-2021/20621-2/83936/Ta zo dňa 12. 10. 2021 oznámil 
začatie  konania  v predmetnej  veci  verejnou  vyhláškou,  v ktorej  súčasne  predĺžil  lehotu  na  vydanie 
rozhodnutia na 60 dní. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli KPÚ Prešov, na úradnej elektronickej  
tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli webového 
portálu www.slovensko.sk dňa 13. 10. 2021 a zvesené dňa 27. 10. 2021. 

V súlade s ustanovením § 33 správneho poriadku majú účastníci  konania a zúčastnené osoby 
právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie. Správny orgán dal účastníkom konania možnosť, aby sa pred 
vydaním  rozhodnutia  vyjadrili  k jeho  podkladu  i k spôsobu  jeho  zistenia,  prípadne  navrhli  jeho 

http://www.slovensko.sk/
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doplnenie.  Podklady  konania  boli  doplnené  tak,  ako  je  vyššie  uvedené.  Iné  námietky  k podkladom 
rozhodnutia, ani iné návrhy na jeho doplnenie neboli zo strany účastníkov konania vznesené. 

Zámerom  žiadateľa  je  opätovné  umiestnenie  pamätnej  tabule  mjr.  Ľudovíta  Kukorelliho  na 
ploche NKP Miesto pamätné s pomníkom v Hermanovciach n. T.,  ktorá bola pôvodne neodsúhlasene 
inštalovaná v centrálnej časti piliera pomníka, a ktorej  demontáž podmienil  tunajší  úrad v rozhodnutí 
o zámere obnovy predmetnej NKP č. KPUPO-2021/8134-4/37023/Ta zo dňa 12. 04. 2021, a to vzhľadom 
k skutočnosti, že predmetný pomník je svojím koncepčným riešením ukončeným umeleckým dielom.

Podľa predloženého nesignovaného grafického návrhu umiestnenia danej tabule a na základe 
prerokovania podmienok realizácie zámeru, bude predmetná pamätná tabuľa inštalovaná na kamennom 
monolite umiestnenom v juhovýchodnom nároží nástupnej plochy pomníka, tak aby svojím umiestením 
nenarúšala charakteristický pohľad a celkový výraz predmetnej NKP. 

Podkladom  pre  rozhodovanie  bola  konzultácia  zamýšľaných  prác  so splnomocnenou osobou, 
obhliadka  predmetnej  NKP  vykonaná  odborným  zamestnancom  KPÚ  Prešov,  jej  aktuálny  stavebno-
technický stav, vyhodnotenie jej pamiatkových hodnôt (Ústredný zoznam pamiatkového fondu), spisová 
agenda a fotodokumentácia KPÚ Prešov prislúchajúca k danej NKP, ako aj všeobecné princípy a zásady 
dlhodobo uplatňované pri ochrane a obnove pamiatok histórie na území Slovenskej republiky. 

Posúdením  a preskúmaním  predloženého  zámeru,  oboznámením  sa  so  skutkovým  stavom 
a pamiatkovými hodnotami NKP Miesto pamätné s pomníkom v Hermanovciach nad Topľou, KPÚ Prešov 
konštatuje,  že  zámer  úpravy  predmetnej  NKP  v špecifikovanom  rozsahu,  je  prípustný.  KPÚ  Prešov 
súčasne  konštatuje,  že  realizácia  predloženého  zámeru  pri  dodržaní  stanovených  podmienok  zvýši  
úroveň  prezentácie  predmetnej  NKP.  Pre  prípravu  a realizáciu  obnovy  KPÚ  Prešov  určil  podmienky 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ktoré prezentujú záujmy ochrany predmetnej národnej 
kultúrnej  pamiatky  v súlade  s dostupnými  poznatkami  a prístupmi  k ochrane  pamiatkového  fondu, 
a ktoré je vlastník povinný dodržať. 

Nakoľko je v správnom konaní väčší počet účastníkov konania, správny orgán toto rozhodnutie 
doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 44 pamiatkového zákona.

Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  rozhodol  správny  orgán  tak,  ako  je  uvedené  vo  výroku  tohto  
rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a § 54 zákona 
č.  71/1967 Zb.  o správnom konaní  v znení neskorších predpisov odvolať  na  správnom orgáne,  ktorý 
rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01  Prešov, v  lehote 15 
dní odo dňa jeho doručenia.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Mgr. Marián Uličný, PhD.
riaditeľ

Krajského pamiatkového úradu Prešov
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Doručuje sa:
Verejnou vyhláškou v zmysle § 26 správneho poriadku účastníkom konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva 
k dotknutým nehnuteľnostiam, ak ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti k  týmto nehnuteľnostiam 
môžu byť v tomto konaní priamo dotknuté.

Na vedomie:
1. Obec Hermanovce nad Topľou – Obecný úrad, Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Bystré, IČO: 00332402
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov – na založenie do spisu

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je  
dňom doručenia.

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


