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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  

 

Stavbu hospodársku v obci Dvorníky, okres Hlohovec, nachádzajúcu sa na parcele reg. KN C 358/1, k. 
ú. Dvorníky. K parcele reg. KN C 358/1 nie je založený list vlastníctva (vlastník nie je známy). Správ-
com danej stavby je Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky. 

 
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   
05. 02. 2021 správne konanie vo veci vyhlásenia hospodárskej stavby v obci Dvorníky za národnú 
kultúrnu pamiatku na základe podkladu pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „pod-
klad“), vypracovaného v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) pamiatkového zákona Krajským pamiatkovým 
úradom Trnava na základe úlohy Revízie a aktualizácie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.  
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Vzhľadom na neznámych vlastníkov parcely KN C 358/1 (nezaložený list vlastníctva) bolo 
oznámenie o začatí konania účastníkom konania doručované v zmysle § 26 ods. 1 správneho poriad-
ku verejnou vyhláškou. 

 Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu vyvesená dňa 08. 02. 2021 a zvese-
ná dňa 23. 02. 2021. 

Na úradnej tabuli Obecného úradu Dvorníky bola verejná vyhláška vyvesená dňa 15. 02. 2021  
a zvesená dňa 02. 03. 2021. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.  

Pamiatkový úrad ako správny orgán v  súlade s  ustanovením § 33 ods. 2 a  § 27 ods. 1 správ-
neho poriadku dal  účastníkom konania možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladu 
rozhodnutia. Do podkladu pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku bolo možné nahliadnuť na 
Obecnom úrade Dvorníky a na Pamiatkovom úrade SR. K podkladu sa účastníci konania podľa § 19 
ods. 1 správneho poriadku v stanovenej lehote nevyjadrili.  

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

je § 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal najmä z predloženej historickej, urbanistickej, 
architektonickej a umelecko-historickej charakteristiky objektu navrhovaného na vyhlásenie za 
kultúrnu pamiatku – hospodárskej stavby v obci Dvorníky. Následne posúdil splnenie kritérií podľa § 
15 ods. 1 pamiatkového zákona, podľa ktorého sa vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu, vyhlasuje za 
národnú kultúrnu pamiatku. Keďže podklad pre vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku jedno-
značne preukázal pamiatkovú hodnotu, ktorou je podľa § 2 ods. 2 pamiatkového zákona súhrn výz-
namných 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 hospodárskej stavby 
v Dvorníkoch ako nehnuteľnej veci za kultúrnu pamiatku vo verejnom záujme. 

 
Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že barokový hospodársky objekt v Dvorníkoch dato-

vaný do druhej polovice 18. storočia, s atypickým pôdorysom v tvare rovnoramenného dvojkríža, je 
príkladom výnimočného riešenia hospodárskej stavby v rámci celého Trnavského kraja. Zachovaný je 
v intaktnom stave, s drobnými úpravami a utilitárnymi dostavbami. Ako jedna z najstarších zachova-
ných stavieb v obci disponuje významnou historickou hodnotou, predstavuje hmotný doklad hospo-
dárskej činnosti v minulosti v obci, tvorí výrazný priestotvorný prvok v zástavbe obce a ako doklad 
charakteru pôvodného obecného urbanizmu má aj významnú urbanistickú hodnotu. 

 
Hospodárska stavba je situovaná v juhozápadnej časti obce, na severnej strane hlavnej cesty. 

Podľa historického druhého vojenského mapovania stál objekt pôvodne mimo intravilánu obce ako 
súčasť väčšieho hospodárstva. Stavba je podľa vročenia nachádzajúceho sa v štukovej kartuši na 
jednej z fasád budovy datovaná do roku 1761. Pôvodne bola postavená pravdepodobne ako sýpka. 
Prízemný objekt má pôdorys v tvare rovnoramenného dvojkríža. Hlavné krídlo je orientované v 
smere západ - východ, pričom je na oboch koncoch fasáda preťatá dvomi kratšími priečnymi krídla-
mi. Hlavné centrálne krídlo je prevýšené oproti bočným krídlam. Medzi priečnymi krídlami na južnej 
fasáde sa nachádza sekundárna prízemná prístavba zastrešená pultovou strechou, ktorá uzatvára 
priestor medzi krídlami a prístupná je samostatným vstupom z exteriéru. Pri západnej fasáde hlav-
ného krídla sa nachádza drobná prístavba vstupu do pivnice. Interiér je otvorený, bez deliacich prie-
čok, vymedzený iba obvodovými múrmi. V objekte sa nenachádza stropná konštrukcia, krov je po-
hľadovo otvorený smerom z interiéru. V interiéri je dochovaná drevená dosková podlaha. V medzi-
vojnovom období bola k západnej fasáde hlavného krídla pristavaná tehlová pivnica zaklenutá vale-
nou klenbou. Na fasádach objektu sa v súčasnosti nachádzajú mladšie cementové omietky. S veľkou 
pravdepodobnosťou možno predpokladať, že sa pod nimi dochovali vo veľkom rozsahu aj slohové 
omietky. V murovaných štítoch strechy je dvojica malých oválnych slepých okien, tzv. volské oko. 
Tento stav sa opakuje na štítových stenách na každom krídle objektu. Na priečnom východnom 
krídle južnej fasády je medzi oválnymi slepými oknami umiestnená štuková kartuša s vročením 
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„1761“. Na kratších priečnych krídlach južnej fasády sú umiestnené dva hlavné vstupy do objektu. Na 
východnom krídle južnej fasády je dochovaný vstupný portál s kamenným ostením a nadpražím v 
podobe segmentového oblúka, ukončený v spodnej časti kamennými odrazníkmi. Na západnom 
krídle južnej fasády je vstup rozšírený do pravouhlého otvoru bez kamenného ostenia, v spodnej 
časti so zachovanými kamennými odrazníkmi. Rovnaké vstupy do objektu sa nachádzali aj na dvojici 
krídiel severnej fasády. V súčasnosti sú tieto otvory zamurované. Na fasádach sa nachádzajú malé 
okenné otvory obdĺžnikového tvaru s jednoduchou pravouhlou šambránou. Slohové výplne oken-
ných otvorov sa nezachovali, v súčasnosti sú nahradené priemyselne vyrábanými kovovými okenný-
mi výplňami, používanými na industriálnych stavbách od konca 19. storočia. Vo fasáde prístavby 
medzi priečnymi krídlami na južnej strane objektu sú vytvorené rovnaké okenné otvory obdĺžnikové-
ho tvaru. Prístavba má samostatný vstup z exteriéru s drevenou dvojkrídlovou dvernou výplňou. 
Jestvujúce vstupy v priečnych krídlach objektu sú uzatvorené drevenými dvojkrídlovými bránami. 
Krov tvorí väznicový systém s prahovou a stredovou väznicou, v plných priečnych väzbách s rozperou 
stĺpikov namiesto hambálku. Vzhľadom na to, že ide o kombináciu dvoch konštrukčných princípov, je 
krov najväčšou pravdepodobnosťou možné zaradiť do druhej polovice 19. storočia. Objekt je zastre-
šený klasickou šikmou strechou s polvalbami.  

 
Objekt je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt v zmysle § 2 ods. 2 pamiatkového zákona: 
Hodnoty historickej a spoločenskej: Podľa vročenia nachádzajúceho sa v kartuši na fasáde 

východného priečneho krídla južnej fasády bola budova postavená roku 1761. Spolu s kostolom a 
farou patrí k najstarším stavebným pamiatkam v obci. Predstavuje významný hmotný doklad 
hospodárskej aktivity v histórii obce. Úžitková stavba slúžila pravdepodobne ako sýpka, prípadne ako 
sklad hospodárskeho náradia. V súčasnosti slúži ako sklad a garáž pre hospodárske stroje. 

Hodnoty urbanistickej: Objekt hospodárskej budovy sa nachádza uprostred obce v blízkosti 
obecného úradu - v minulosti, v dobe výstavby objektu to bola okrajová časť obce. Dnes tvorí 
významný urbanistický a architektonický prvok v jej sídelnej štruktúre. Objekt stojí pri ceste do 
vedľajšej obce na vyvýšenom priestranstve na svahu, čím tvorí aj stavebnú dominantu tohto 
priestranstva. 

Hodnoty architektonickej a umelecko-remeselnej: Objekt dokladá pôvodnú podobu 
dedinského hospodárskeho objektu – utilitárnej stavby, prvku hospodárskeho zázemia, príklad 
ľudovej architektúry. Samostatne stojaci objekt atypického pôdorysu v tvare rovnoramenného 
dvojkríža je zachovaný v intaktnom stave v autentickom hmotovom riešení, iba s drobnými 
neskoršími úpravami a dostavbami. Kamenný portál a štuková kartuša s vročením predstavujú 
hodnotnú kamenársku prácu. 

 
Objekt svojím situovaním, architektonickým a urbanistickým riešením je významným dokla-

dom vidieckej architektúry danej lokality, s definovanými pamiatkovými hodnotami v spojení so 
spoločenským záujmom na zachovaní veci napĺňa stanovené kritéria pre vyhlásenie za národnú 
kultúrnu pamiatku.  
 

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. 
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-
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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. 

 
 
 
 
 

PhDr. Radoslav Ragač, PhD.  
                        generálny riaditeľ 

             dočasne vymenovaný    
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Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na: 
1.  úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR 
2.  webovom sídle Pamiatkového úradu SR – www.pamiatky.sk 
3.  centrálnej úradnej elektronickej tabuli – www.slovensko.sk 
 

 
 
 

Vyvesené  dňa: ................................ Zvesené dňa: .................................. 
 
 
 
 
Na vedomie: 
Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky  
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
Okresný úrad Hlohovec, Katastrálny odbor, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – po nadobudnutí právo-
platnosti 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

http://www.pamiatky.sk/
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