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Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, 

d o r u č u j e   V E R E J N O U   V Y H L Á Š K O U 

oznámenie o vydaní rozhodnutia: 

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle 
ustanovenia § 9 ods. 3 § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový zákon“) vydáva podľa § 15 ods. 1 pamiatkového 
zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „správny poriadok“) toto 

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

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15 ods. 1 pamiatkového zákona v spojení 
s ustanovením § 2 ods. 2 pamiatkového zákona 

 

v y h l a s u j e   z a   n á r o d n ú    k u l t ú r n u   p a m i a t k u  

 

Hrádok v obci Dvorníky, okres Hlohovec, k. ú. Posádka, nachádzajúci sa na parcelách reg. KN 
C 22/1, 23/1, 99/4, reg. KN E 100/3, 99/101. V zmysle listu vlastníctva č. 229 sú parcely reg. KN C 
22/1, KN E 100/3, 99/101, na ktorých sa hrádok nachádza, vo vlastníctve Obce Dvorníky, Dvorníky č. 
428, 920 56 Dvorníky. K parcelám reg. KN C 23/1 a 99/4 nie je založený list vlastníctva (vlastník nie je 
známy).   
 

 

O d ô v o d n e n i e 
  
V zmysle § 2 ods. 3 pamiatkového zákona je kultúrna pamiatka podľa tohto zákona hnuteľná 

vec alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu 
pamiatku. 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad SR“) začal dňa 12. 11. 
2020 správne konanie vo veci vyhlásenia hrádku v obci Dvorníky za národnú kultúrnu pamiatku na 
základe podkladu pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „podklad“), ktorý vypracoval 
Krajský pamiatkový úrad Trnava z vlastného podnetu. 

Účastníkovi konania Obec Dvorníky bolo oznámenie o začatí správneho konania spolu s pod-
kladom doručené dňa 12. 11. 2020. Účastník konania sa v danej lehote k podkladu vyjadril listom č. 
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590/2020, zo dňa 30. 11. 2020 doručeným Pamiatkovému úradu dňa 30. 11. 2020, v ktorom uvádza 
súhlas s vyhlásením predmetného hrádku za národnú kultúrnu pamiatku pokiaľ sa bude dať naďalej 
na cintoríne pochovávať.  

Účastníkovi konania Kadlec Michal, Posádka č. 667, 920 56 Dvorníky bolo oznámenie o začatí 
správneho konania spolu s podkladom doručené dňa 20. 11. 2020. Účastník konania sa v danej 
lehote k podkladu vyjadril listom zo dňa 27. 11. 2020. Písomné vyjadrenie bolo Krajským pamiatko-
vým úradom Trnava postúpené Pamiatkovému úradu SR dňa 03. 12. 2020. Vo svojom vyjadrení 
účastník konania vyjadril nesúhlas so začlenením parcely reg.  KN E 100/1, ktorej je spoluvlastníkom, 
a parcely reg. KN C 100/1 (nie je založený list vlastníctva), do návrhu na vyhlásenie za národnú kul-
túrnu pamiatku.  

Účastníkovi konania Kadlec Bohumil, Posádka č. 661, 920 56 Dvorníky bolo oznámenie 
o začatí správneho konania spolu s podkladom doručené dňa 20. 11. 2020. Účastník konania sa 
v danej lehote k podkladu vyjadril listom zo dňa 29. 11. 2020. Písomné vyjadrenie bolo Krajským 
pamiatkovým úradom Trnava postúpené Pamiatkovému úradu SR dňa 03. 12. 2020. Vo svojom 
vyjadrení účastník konania vyjadril nesúhlas so začlenením parcely reg.  KN E 100/1, ktorej je spolu-
vlastníkom, a parcely reg. KN C 100/1 (nie je založený list vlastníctva), do návrhu na vyhlásenie za 
národnú kultúrnu pamiatku.  

 
Vzhľadom na neznámych vlastníkov parciel reg. KN C 23/1, 99/4 (nezaložený list vlastníctva) 

bolo oznámenie o začatí konania účastníkom konania doručované v zmysle § 26 ods. 1 správneho 
poriadku aj verejnou vyhláškou. 

 Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu vyvesená dňa 13. 11. 2020 a zvese-
ná dňa 27. 11. 2020. 

Na úradnej tabuli Obecného úradu Dvorníky bola verejná vyhláška vyvesená dňa 12. 11. 2020  
a zvesená dňa 30. 11. 2020. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.  

Do podkladu pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku bolo možné nahliadnuť na Obec-
nom úrade Dvorníky a na Pamiatkovom úrade SR. K oznámeniu o začatí správneho konania sa účast-
níci konania nevyjadrili.  

 
Pamiatkový úrad v priebehu správneho konania zistil skutočný stav veci tak, ako to ustanovuje 

§ 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal najmä z predloženej historickej, urbanistickej, a 
architektonickej charakteristiky hrádku, a následne posúdil splnenie kritérií podľa § 15 ods. 1 pa-
miatkového zákona, podľa ktorého sa vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu, vyhlasuje za národnú 
kultúrnu pamiatku. Keďže podklad pre vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku jednoznačne 
preukázal pamiatkovú hodnotu, ktorou je podľa § 2 ods. 2 pamiatkového zákona súhrn významných 
historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, 
výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej 
alebo územnej ochrany, došlo k splneniu kritérií na vyhlásenie hrádku za národnú kultúrnu pamiatku 
vo verejnom záujme. 

 
Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že V Trnavskom kraji je z hrádkov typu motte za ná-

rodnú kultúrnu pamiatku vyhlásená iba lokalita Kalvária (Hradisko) v Skalici. Vyhlásená bola v roku 
1963 (číslo ÚZPF 732/1). Ďalšie motte v Trnavskom kraji obdobne alebo viac zachované ako fortifiká-
cia v Posádke sú už len v Dechticiach (Hradiščo), Špačinciach (Kalvária), Dvorníkoch (Pri Posádke) a 
Janíkoch - Horných Janíkoch (Avargyűrű) (Jaššo 2009, 102-104). Celkovo sa na západnom Slovensku 
vie o cca 30 motte vrátane zaniknutých. Hrádok v Posádke tak patrí medzi zriedkavo zachované 
fortifikácie tohto typu na západnom Slovensku. 

Napriek tomu, že reliéf pahorku nie je intaktný, zachováva si zreteľný charakter umelej vyvý-
šeniny a vytvára v severozápadnej časti intravilánu Posádky dominantnú hranicu. Hrádok spolu s 
dvomi pravekými a dvomi blízkymi stredovekými fortifikáciami vytvára v priestore s dĺžkou len málo 
presahujúcou 1 km unikátnu koncentráciu opevnení nad vážskym brodom a dokazuje jeho značný 
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historický význam. Pod úrovňou terénu sú kultúrne vrstvy, archeologické situácie a nálezy z období 
využívania polohy. V hmote pahorku sa môže nachádzať aj teleso pravekej mohyly. Z obdobia exis-
tencie hrádku sa s vysokou pravdepodobnosťou zachovali stopy po jeho opevnení a vnútornej zá-
stavbe. Vyhlásenie lokality za národnú kultúrnu pamiatku zvýši jej územnú ochranu a umožní ucho-
vať pamiatkové hodnoty, nakoľko za súčasnej pamiatkovej legislatívy umožňuje účinne zabrániť 
nežiaducim zmenám na objektoch mimo pamiatkových území iba status národnej kultúrnej pamiat-
ky. 
Hrádok je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt: 
Historická a spoločenská hodnota: Hrádok je historickým nehnuteľným dokumentom dokladajúcim 
význam blízkeho brodu. V lokalite sa nachádzajú kultúrne vrstvy, archeologické situácie a nálezy, 
ktoré za stavu absencie písomných zmienok o hrádku umožňujú datovať jeho vznik a zánik, čo má 
značný význam z hľadiska poznania histórie prostredníctvom archeológie. Hrádok je najstarším 
reliéfne viditeľným zvyškom stavby v katastrálnom území Posádka a na území Dvorníkov parí 
k najstarším. 
Novoveký cintorín a k nemu prislúchajúce stavby (dom smútku, zvonica a ústredný kríž) nemajú 
pamiatkové hodnoty, preto nie je požiadavkou tohto návrhu jeho pamiatková ochrana. 
Urbanistická hodnota: Pahorok vytvára dominantnú hranicu intravilánu obce a okraja terasy Váhu. 
 

Hrádok svojím situovaním a pamiatkovými hodnotami v spojení so spoločenským záujmom 
na zachovaní veci napĺňa stanovené kritéria pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. 

 
Vo svojom vyjadrení k podkladu účastník konania – Obec Dvorníky uviedol nasledovné:  

- Účastník konania vyjadril súhlas s vyhlásením „iba v tom prípade, že na cintoríne sa bude môcť 
i naďalej pochovávať“.  

Pokračovanie v pochovávaní v prípade vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku je prí-
pustné. V prípade nových hrobových miest sledovanie vykopania jám, prípadne obhliadku už vyko-
paných jám budú vykonávať pracovníci Krajského pamiatkového úradu Trnava, prípadne nimi pove-
rená osoba. 

Vo svojom totožnom vyjadrení k podkladu účastníci konania - Michal Kadlec a Bohumil Kad-
lec uvádzajú nasledovné:  
- Účastníci konania vyjadrili nesúhlas so začlenením parcely reg. KN E 100/1, ktorej sú vlastníkmi, a aj 
parcely reg. KN C 100/1 (nie je založený list vlastníctva) do predmetu vyhlásenia za národnú kultúrnu 
pamiatku a zároveň žiadajú vyňatie predmetného pozemku z procesu správneho konania.  

Správny orgán po preskúmaní námietok účastníkom konania vyhovel a vyňal z predmetu vy-
hlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku parcelu reg. KN E 100/1. Taktiež vyňal aj parcelu reg. KN 
C 100/1, ku ktorej nie je založený list vlastníctva, teda vlastník nie je známy. Zároveň správny orgán 
na základe stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trnava k daným námietkam, dodáva, že je 
podstatne vylúčené, aby sa v bezprostrednom dotyku so samotnou hmotou hrádku nenachádzali 
archeologické nálezy a archeologické situácie. Tieto s pravdepodobnosťou zistilo aj meranie magne-
tometrom a v západnej časti pozemku parcely reg. KN C 100/1 je v teréne viditeľná časť reliktu 
priekopy, ktorej jediné logické pokračovanie je smerom na východ cez parcelu, ktorej vyňatie 
z návrhu žiadali vlastníci. Z praxe je známych množstvo prípadov, kedy magnetometer nezistil arche-
ologické objekty ( v tomto prípade priekopu), ktoré sa následne overili inými metódami (napr. son-
dážou alebo geoelektricky). Povrchový zber, ktorým by sa mohli zistiť ďalšie poznatky, sa na pozem-
ku parcely reg. KN C 100/1, vzhľadom na jeho značné zarastenie náletovými rastlinami, nedal usku-
točniť. 

Ďalej dávame do pozornosti, že v prípade výskytu archeologického nálezu sú nálezcovia po-
vinní sa riadiť § 40 ods. 2 pamiatkového zákona.  

 
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov v čl. 44 

ods. 2 ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. 
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Podrobnosti o právach a povinnostiach v súvislosti s touto povinnosťou sú ustanovené zákonom (čl. 
44 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky). Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom, čo 
vyjadruje aj Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 91/2001 Z. z., pričom Slo-
venská republika je tiež v tejto oblasti viazaná medzinárodnými svetovými a európskymi dohovormi 
o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. 

V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 pamiatkového zákona sa základná ochrana kultúrnej pa-
miatky rozumie súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, 
zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostre-
dia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej 
hodnote a technickému stavu.  

Podľa § 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pa-
miatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové 
hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor 
v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodové-
ho plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je 

nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok. 
 
Vzhľadom  na uvedené  rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia.  
 
 
P o u č e n i e : 
 
 Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku má účastník konania právo podať proti 
tomuto rozhodnutiu odvolanie na Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava 
v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. 
 
          Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov. 

 
 
 
  
 
 

Mgr. Slavomír Katkin 
                     námestník generálneho riaditeľa   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

 
Oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci vyhlásenia hrádku v obci Dvorníky, okres Hlohovec, k. ú. 
Posádka, nachádzajúci sa na parcelách reg. KN C 22/1, 23/1, 99/4, reg. KN E 100/3, 99/101 za národ-
nú kultúrnu pamiatku sa v zmysle § 26 správneho poriadku doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa 
vyvesí (zverejní) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej adrese správneho orgánu – Pamiat-
kového úradu Slovenskej republiky, a na úradnej tabuli Obecného úradu Dvorníky 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 zvesení verejnej vyhlášky (po uplynutí vyššie spomínanej lehoty 15 dní) Vás žiadame o jej potvr-
denie a spätné zaslanie na Pamiatkový úrad SR (Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava). 
 
 
 
 
 Vyvesené  dňa: ................................ Zvesené dňa: .................................. 
 
 Potvrdené dňa: ................................ Pečiatka a podpis: .......................... 

  

 


