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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

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

  
r o z h o d n u t i e. 

 
KPÚ Trenčín v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona na základe žiadosti doručenej dňa 
20.08.2021 k projektu stavby pod názvom: „RFO Prievidza- Nitrianske Pravno“ v k. ú. Prievidza, 
Lazany, Nedožery-Brezany, Poluvsie, Nitrianske Pravno investora: Orange Slovensko, a.s. v zastúpení: 
Michlovský, spol. s r.o., GEMI, s.r.o. rozhodol, že je nevyhnutné vykonať archeologický výskum za 
účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území budúcej líniovej 
stavby v k. ú. Prievidza, Lazany, Nedožery-Brezany, Poluvsie, Nitrianske Pravno.  
 
KPÚ Trenčín podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania 
výskumu: 
 
a)  druh výskumu: archeologický výskum 
b)  miesto a rozsah vykonávaného výskumu: plocha líniovej stavby v k. ú. Prievidza, Lazany, 

Nedožery-Brezany, Poluvsie, Nitrianske Pravno.  
c)  spôsob vykonávania výskumu: 
 
- formou sledovania všetkých zemných prác súvisiacich s realizáciou stavby vrátane skrývky ornice a 
výstavby prípojok inžinierskych sietí, dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie 
zistených archeologických situácií a nálezov a zdokumentovania profilov vo výkope rýh, pri 
výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov; 
 
- v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu 
podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 
4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom zemina, vykopaná z miesta nálezu, bude 
vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov; 
 
- zistené archeologické situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu;  
 
- archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť 
archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva 
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alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy 
archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona; 
 
- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca 
oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce a postupovať podľa §  40 ods. 2 a 
ods. 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov; 
 
Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 
 

a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 
b) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu 

osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom 
predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o 
vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Trenčín, 

c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu, 
d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby, 
e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v 

priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť KPÚ Trenčín a 
každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude 
konzultovaný s KPÚ Trenčín,  

f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie 
výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej 
oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky 
Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR 
č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, KPÚ Trenčín a archeologickému 
ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra, 

g) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona 
určil KPÚ Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade 
na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ 
Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie, 

h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 
archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, 
Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, 
www.culture.gov.sk   (ministerstvo – zoznamy a registre) 

 
Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Trenčín.  
 
Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť KPÚ Trenčín. 
 

Odôvodnenie: 
 

Na KPÚ Trenčín bola dňa 20.08.2021 doručená žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby pod názvom 
stavby: RFO Prievidza- Nitrianske Pravno“ v k. ú. Prievidza, Lazany, Nedožery-Brezany, Poluvsie, 
Nitrianske Pravno investora: Orange Slovensko, a.s. v zastúpení: Michlovský, spol. s r.o., GEMI, s.r.o. 
KPÚ Trenčín pri posúdení vychádzal z predložených podkladov projektu stavby a projektovej 
dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ľ. Petrovič, autor projektu: v mesiaci august 2021 a z ostatných 
dostupných materiálov. KPÚ Trenčín oznámil dňa 23.08.2021 listom č.: KPUTN-2021/17560-2/69249 
/Osw začatie správneho konania verejnou vyhláškou o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v 
zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona na záchranu archeologických nálezov v súvislosti 
s líniovou stavbou. 
 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.culture.gov.sk/
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Oznámenie o začatí správneho konania bolo doručené investorovi: Orange Slovensko, a.s.  dňa 
23.08.2021, v zastúpení: GEMI, s.r.o. dňa 24.08.2021, Michlovský, spol. s r.o. dňa 25.08.2021. 
Oznámenie o začatí správneho konania bolo doručené mestu Prievidza dňa 23.08.2021, Obci 
Nedožery-Brezany dňa 23.08.2021, Obci Lazany dňa 23.08.2021, Obci Poluvsie dňa 23.08.2021, Obci 
Nitrianske Pravno dňa 23.08.2021.  
Oznámenie o začatí správneho konania bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Prievidza od 24.08.2021 
do 08.09.2021, na úradnej tabuli Obce Lazany od 24.08.2021 do 08.09.2021, na úradnej tabuli Obce 
Nedožery-Brezany od 24.08.2021 do 24.08.2021, na úradnej tabuli Obce Nitrianske Pravno od 
25.08.2021 do 08.09.2021, na úradnej obci Poluvsie od 24.08.2021 do 08.09.2021. 
V stanovenej lehote na vyjadrenie k veci vydania rozhodnutia o archeologickom výskume v súvislosti s 
predmetnou stavbou neboli podané žiadne námietky.  
 
Projekt stavby rieši pripojenie a prepojenie existujúcich vysielačov do optickej trasy na verejnú 
telekomunikačnú sieť spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s. pre zvýšenie prenosovej rýchlosti dát. Trasa 
RFO (Regionálny Fiber Optic) prechádza katastrálnym územím mesta Prievidza a obcami Lazany, 
Pravenec, Nedožery-Brezany, Poluvsie a Nitrianske Pravno. Líniová stavba prechádza rozsahom veľkým 
územím a zachytáva katastrálne územia viacerých obcí ako aj popri toku rieky Nitra a bude môže 
prechádzať v blízkosti objektov evidovaných ako NKP zapísané v ÚZPF.  
 
Mesto Prievidza sa prvýkrát spomína v zoborskej listine v roku 1113 ako Preugian. Lokalita 
Mariánskeho vŕšku bola kontinuálne osídlená a datuje sa tu sídlisko neandertálskeho človeka, 
stredopaleolitické nálezy boli nájdené v lokalitách Mestský hája súčasná Banská cesta. Bohaté nálezy 
z obdobia praveku a želiezovskej kultúry pochádzajú okrem nálezísk z Prievidze aj z prímestských častí 
Veľká Lehôtka a Hradec. Bohato zastúpené sú nálezy z obdobia Slovanov.  
 
Obec Nedožery-Brezany sa rozprestiera v severovýchodnej časti Hornonitrianskej kotliny pri západnom 
úpätí pohoria Žiar pri nive a náplavových kužeľoch rieky Nitry. Svoje písané dejiny začína v roku 1264 
pre Nedožery, ktoré patrili k panstvu Diviackovcov a od roku 1267 pre Brezany. Obe samostatne sa 
rozvíjajúce sa obce do roku 1964 sa výraznou mierou podieľali na osídľovaní celej oblasti hornej Nitry 
s nálezmi doby hradištnej a stredoveku. Z tohto dôvodu preto nie je možné vylúčiť, že na vymedzenom 
území stavby sa nenachádzajú dosiaľ neodkryté archeologické nálezy.  
 
Obec Lazany leží uprostred Hornonitrianskej kotliny na nive Porubského potoka a rieky Nitry. Prvá 
písomná správa o existencii Lazian je z roku 1430, ale osídlenie je doložené už od praveku cez slovanské 
osídlenie hornej Nitre. Osídlenie dokladajú nálezy z obdobia halštatu či nález depotu z doby bronzovej.  
 
Obec Poluvsie patrí k obciam, ktoré si  zachovali kontinuitu sústavného osídlenia pri toku rieky Nitra 
od praveku až do súčasnosti. K vytvoreniu obce došlo obnovením staršej osady pri potoku Lubená už  
v 14. storočí a prvá písomná zmienky je z roku 1358. Z tohto dôvodu preto nie je možné vylúčiť, že na 
vymedzenom území stavby sa nenachádzajú dosiaľ neodkryté archeologické nálezy.  
 
Obec Nitrianske Pravno vďačí za svoj rozvoj banskému podnikaniu, ktoré položilo základ trvalého 
osídlenia územia pri prameni rieky Nitry v Hornonitrianskej kotline. Baníctvo a ťažba zlata ovplyvnila 
hospodársko-sociálny a kultúrno-spoločenský výzor vtedajšieho mestečka, ktoré sa písomne spomína 
už od roku 1430.   Už v dávnej minulosti tu prechádzala obchodná cesta, ktorá spájala Ponitrie s 
Turcom. Dôkazom sú archeologické nálezy z neolitu, kultúry lužickej, kultúry lengyelskej, halštatu či 
doložené slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej. Z tohto dôvodu preto nie je možné vylúčiť, že na 
vymedzenom území stavby sa nenachádzajú dosiaľ neodkryté archeologické nálezy. Obec Nitrianske 
Pravno je od roku 2005 zapísaná v Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len „číslo ÚZPF“) 
ako Pamiatková zóna č.: MK-9850/2005-400/24473 zo dňa 12.09.2005. 
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Vzhľadom k vyššie uvedenému a zhodnoteniu archeologického potenciálu území pre zistenie ešte 
neznámych archeologických nálezísk, je pravdepodobné, že počas realizácie predmetnej stavby by 
mohli byť narušené archeologické nálezy, resp. nálezové situácie. Bez realizácie archeologického 
výskumu by mohlo dôjsť k zničeniu dôležitých pamiatkových hodnôt.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu. Toto rozhodnutie platí pre 
stavebné konanie stavby. 
 
Toto rozhodnutie v zmysle § 44a pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa 
vzťahuje. 
 

Poučenie: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia 
prostredníctvom KPÚ Trenčín na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.   
 
 
 
                                                                                                          PhDr. Eva Gazdíková 
                                                                                          riaditeľka  
           Krajského pamiatkového úradu Trenčín 

 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 

1. Verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 26 správneho poriadku – www.pamiatky.sk 
2. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,  821 08 Bratislava  
3. Michlovský, spol s .r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
4. GEMI, s.r.o., Cesta k nemocnici 47, 974 01 Banská Bystrica 
5. Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza  
6. Obec Lazany, Obecný úrad,  Hlavná 59/56, 972 11  Lazany 
7. Obec Nedožery-Brezany, Obecný úrad, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany  
8. Obec Poluvsie, Obecný úrad, Poluvsie 251, 972 16  Pravenec 
9. Obec Nitrianske Pravno, Obecný úrad, Námestie SNP 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno 
10. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 
11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín – vyvesenie na úradnej tabuli 
12. Verejnou vyhláškou na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk , v časti 

„Elektronická úradná tabuľa“.  
 
 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli spôsobom 

v mieste obvyklým. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. 

 

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

 

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

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

