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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  

dom ľudový v Blatnom, okres Senec, na Šarfickej ul., súp. č. 287, 

na parcele 123/1 reg. C KN (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), k. ú. Blatné. 

V zmysle listu vlastníctva č. 2138 je pozemok a v zmysle listu vlastníctva č. 859 je stavba vedená ako 

„rodinný dom“ vo vlastníctve vlastníkov: 

Tóthová Mária, 

Osvaldová Štefánia,  

Korbeličová Margita,  

Červenka Stanislav, 

Červenka Stanislav,  

Nováková Marta,  

Koišová Štefánia, 

Korbelič Augustín, 

Korbeličová Amália, 

Správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11. 
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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 24. 05. 2021 

správne konanie vo veci vyhlásenia domu ľudového (ďalej aj ako „predmetný objekt“ alebo „stavba“ 

alebo „nehnuteľnosť“) za národnú kultúrnu pamiatku na základe Podkladu na vyhlásenie nehnuteľnej 

veci za národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len „podklad“), ktorý vypracoval Pamiatkový úrad SR 

z vlastného podnetu. 

Účastníkom konania obci Blatné a Slovenskému pozemkovému fondu bolo oznámenie o začatí 

správneho konania spolu s podkladom doručené dňa 24. 05. 2021.  

Účastníkom konania Štefánii Koišovej a Štefánii Osvaldovej bolo oznámenie o začatí správneho konania 

spolu s podkladom doručené dňa 27. 05. 2021. 

Účastníkom konania Margite Korbeličovej a Marte Novákovej bolo oznámenie o začatí správneho 

konania spolu s podkladom doručené dňa 28. 05. 2021. 

Účastníci konania Stanislav Červenka a Stanislav Červenka si oznámenie o začatí správneho konania s 

podkladom neprevzali v odbernej lehote, t. j. 18 kalendárnych dní od uloženia na pošte, ktoré plynuli od 

27. 05. 2021 a 28. 05. 2021. Podľa § 24 ods. 2 správneho poriadku ak si adresát nevyzdvihne písomnosť 

počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky 

správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. Zásielky boli správnemu orgánu vrátené s 

vyznačenými dátumami 15. 06. 2021 a 17. 06. 2021. 

Oznámenie o začatí správneho konania spolu s podkladom nebolo doručené účastníkovi konania Márii 

Tóthovej – zásielka bola správnemu orgánu vrátená ako nedoručená z dôvodu neznámeho adresáta. 

Na základe uvedeného Pamiatkový úrad SR požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

odbor správy registrov sekcie verejnej správy (ďalej len „Ministerstvo vnútra SR“), o poskytnutie údaju 

o adrese fyzickej osoby Márie Tóthovej. Ministerstvo vnútra SR zaslalo správnemu orgánu totožné údaje 

o adrese uvedenej osoby.  

Vzhľadom na neznámu adresu účastníka konania Márie Tóthovej správny orgán dodatočne 

oznámil začatie správneho konania aj verejnou vyhláškou, v zmysle § 26 ods. 1 správneho poriadku. 

Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli správneho orgánu vyvesená dňa 28. 07. 2021 a zvesená dňa 12. 

08. 2021. Na úradnej tabuli Obecného úradu Blatné bola verejná vyhláška vyvesená dňa 22. 07. 2021 

a zvesená dňa 25. 08. 2021. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia. Do podkladu 

pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku bolo možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Blatnom a na 

Pamiatkovom úrade SR. 

K oznámeniu o začatí správneho konania a k podkladu sa vyjadril účastník konania – 

spoluvlastníčka predmetného objektu – Marta Nováková, listom doručeným Pamiatkovému úradu SR 

dňa 11. 06. 2021, v ktorom vyjadrila nesúhlas s daným zámerom. V liste popísala zložitú majetkovú 

situáciu, keďže nehnuteľnosť patrí viacerým vzdialeným rodinným príslušníkom, v súčasnosti už dedičom 

pôvodných vlastníkov, ktorí neudržiavajú medzi sebou kontakty. Z tohto dôvodu si nevie predstaviť 

zabezpečenie záchrany domu, súčinnosť a požadovanie finančných prostriedkov od všetkých vlastníkov 

na úpravu či opravu nehnuteľnosti. Dom je obývaný dlhé roky jednou spolumajiteľkou (p.   ), ktorá 

s nikým nekomunikuje, neudržiava sociálne kontakty, neprijíma návštevy a nikomu neotvára dvere. 

Akýkoľvek vstup do objektu nie je v súčasnosti možný, iba za prípadnej asistencie polície. Ostatní 
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spoluvlastníci p.    v dome nechávajú dožiť, pretože by nemala kam ísť. Po jej smrti by sa nehnuteľnosť 

predávala, avšak nie ako dom, ale iba ako pozemok na výstavbu nového domu.  P. Nováková ďalej 

uviedla, že v dome bola pred viac ako desiatimi rokmi, pričom už v tej dobe bol vo veľmi zlom stave „na 

spadnutie“, nebola tam dlhé roky vykonaná žiadna oprava či rekonštrukcia, nie je tam zavedená voda ani 

WC. Strecha zvonku pôsobí relatívne v poriadku, no trámy sú prehnité. V interiéri nie sú zachované 

žiadne drevené podlahy, boli odstránené, dom je dlhé roky prevlhnutý, nevykuruje sa, keďže je obývaná 

iba jedna miestnosť. Jediný prvok, ktorý môže pripomínať ľudovú architektúru, ktorú je potrebné 

zachrániť, je predná fasáda, ktorá bola viackrát upravená. V ostatných ohľadoch je to viac ruina ako 

stavba, ktorá by sa dala adekvátne zachrániť. Z vyššie uvedených dôvodov a z dôvodu finančnej 

náročnosti rozsiahlej celkovej rekonštrukcie, ktorá by podľa p. Novákovej pravdepodobne už ani nesplnila 

svoj účel, nesúhlasí s vyhlásením predmetného objektu za NKP. 

Ostatní účastníci konania sa k podkladu a k oznámeniu o začatí konania nevyjadrili.  

 Správny orgán požiadal Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej iba „Ministerstvo kultúry 

SR“) o predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní, ktorá uplynula dňa 22. 07. 2021, 

z dôvodu povinnosti doručovať písomnosti v predmetnom konaní aj prostredníctvom verejnej vyhlášky a 

dodržania lehôt plynúcich pri doručovaní uvedeným spôsobom a súčasne zabezpečenia úkonov 

vyplývajúcich zo správneho poriadku. Lehota na vydanie rozhodnutia bola predĺžená do 30. 09. 2021. 

Správny orgán podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania o predĺžení lehoty 

na vydanie rozhodnutia zaslaním oznámenia. 

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

§ 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal najmä z predloženej  charakteristiky predmetnej veci 

a následne posúdil splnenie kritérií podľa § 15 ods. 1 pamiatkového zákona, podľa ktorého sa vec, ktorá 

má pamiatkovú hodnotu, vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len „NKP“). Keďže podklad pre 

vyhlásenie NKP 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 predmetnej veci 

za NKP vo verejnom záujme. 

Pamiatkový úrad SR vychádza zo skutočnosti, že dom ľudový je výnimočne zachovaný vo svojej 

hmote i výraze bez dodatočných stavebných úprav. Tradičné konštrukčno-materiálové riešenie, spolu so  

zachovanou kompozíciou domu v rámci uličnej zástavby a ojedinelým dispozičným riešením s 

pôdorysom v tvare L, kde obe časti – obytná i prechodná so šopou pod jednou strechou - sú približne 

rovnako dlhé. Dom reprezentuje bývanie roľníka v oblasti seneckej nížiny z polovice 19. storočia a v obci 

Blatné ide o jeden z najstarších objektov, dom si navyše zachoval veľkú mieru autenticity a výrazu. Dom 

s hospodárskym dvorom má význam nielen v kontexte obce Blatné, ale aj širšieho okolia, kde 

typologicky podobné objekty už buď neexistujú a nahradila ich nová výstavba alebo stratili pôvodnú 

autenticitu necitlivými stavebnými úpravami. Dom s prejazdom a zvyškami hospodárskych stavieb tvorí 

zachovaný hospodársky dvor. 

Ľudový dom je postavený z nepálených tehál (prípadne čiastočne zo zmiešaného muriva z 

pálených aj nepálených tehál) s nízkou kamennou podmurovkou. Hlavná obytná časť má 3-dielnu, 4-

priestorovú dispozíciu, orientovanú popri hlavnej ceste. Smerom od juhovýchodu na severozápad ju 

tvorí nárožná predná izba, za ňou pitvor a komora, posledným dielom a priestorom je zadná izba. 

Takmer kolmo na túto obytnú časť nadväzuje časť vchodová, ktorá s prednou izbou tvorí čelnú 
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juhovýchodnú fasádu. Na prednú izbu nadväzuje juhozápadným smerom prejazd s veľkou bránou a 

bráničkou a za ňou samostatný hospodársky diel, pravdepodobne šopa. Celkovo  má teda dom ľudový 6-

dielnu, 7-priestorovú dispozíciu. V obytnej časti sa nachádzajú v prevažnej miere trámové záklopové 

stropy a podľa dostupných zdrojov uvedených v podklade drevené doskové podlahy. Vo svojom 

vyjadrení k podkladu a predmetnému konaniu p. Nováková uviedla, že drevené doskové podlahy boli už 

pred niekoľkými rokmi odstránené. 

Fasády sú omazané hlinenou omietkou a nalíčené vápnom. Čelná fasáda je 4-osová, horizontálne 

členená soklom a korunnou rímsou. Vertikálne je členená nielen okennými a bránovými otvormi aj 

hladkými omietkovými pásmi po stranách fasády, zvýrazňujúcimi obytnú časť. Okenné otvory sú 

lemované šambránami. Dom má v prevažnej miere zachované pôvodné okenné a dverové výplne aj s 

kovaniami. 

Objekt má lomenú sedlovú strechu v nároží s valbou a s murovanými štítmi ukončenými 

kaskádovito ukladanými tehlami. Krov tvorí pravdepodobne krokvová, hambálková konštrukcia. Strecha 

je pokrytá škridlou rôzneho veku aj profilácie. Hrebeň a nárožie strechy sú prekryté plechmi. Komínové 

murované teleso sa nachádza približne v strede obytnej časti.  

Objekt je z dôvodu dlhodobej absencie zásadnejšej a systémovej údržby v mierne narušenom 

stave, hlavne strecha objektu – krytina a krov, ktorá ale aj napriek svojmu stavu chráni podstatnú časť 

domu pred vlhkosťou. Staticky je narušená stredná časť severovýchodnej steny pri plynomeri, čo mohla 

spôsobiť práve jeho inštalácia. Stavebno-technický stav interiéru a exteriérových častí zo strany dvora 

nie je známy pre nesprístupneniu objektu. Obývaná a využívaná je zadná izba domu, ktorá slúži na 

bývanie i varenie, ostatné časti domu sú neobývané a nevyužívané. Z dôvodu zamedzeného prístupu 

Pamiatkovému úradu SR pri spracovaní podkladu boli použité aj ústne podané informácie od starostu 

obce, na základe jeho staršej návštevy predmetného objektu za iným úradným účelom.  

Predmetný objekt je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt v zmysle § 2 ods. 2 pamiatkového 

zákona a ktorých zachovanie predstavuje verejný záujem. Určujúcimi hodnotami ľudového domu sú: 

Hodnota historická - ide o jeden z najstarších objektov ľudového staviteľstva v obci, ktorý si 

zachoval pôvodnú dispozíciu, hmotu a umelecko-remeselné detaily, čím predstavuje nehnuteľný doklad 

sociálno-spoločenského vývoja obce a kultúry bývania v tejto oblasti od pol. 19. storočia.  

Hodnota architektonická - objekt má výnimočne zachovaný architektonický výraz, hmotu stavby i 

materiál. Pamiatkovú hodnotu predstavuje zachovaná dispozícia v tvare L, pôdorysné členenie domu, 

hmota domu vrátane obytnej časti, prejazdu a šopy, tiež vertikálne a horizontálne konštrukcie, tvar 

strechy a tvarové riešenie okenných a dverných otvorov. Hodnotnou je celkovo zachovaná, pôvodná 

kompozícia domu s tradičnou 3-dielnou obytnou časťou, na ktorú v priečelí kolmo nadväzuje časť s 

prejazdom s dvomi vstupmi a samostatný diel šopy, všetko pod jednou strechou. 

Hodnota umelecko-remeselná - hodnotné sú tradičné prvky v exteriéri i interiéri, vrátane 

drevených výplní okenných a dverných otvorov a ich kovaní. Z exteriérového hľadiska je architektonicky 

a výtvarne zaujímavou hlavne výzdoba čelnej JV fasády s plastickými detailmi, šambránami a s 

horizontálnym a vertikálnym členením.  

Hodnota krajinná a urbanistická - predmetný dom s hospodárskym objektom vhodne dopĺňa 

okolie, kedysi najsevernejšej časti radovej zástavby obce a dokladá autentický, historický a prirodzený 

vývoj ľudového staviteľstva v obci Blatné v súvzťažnosti s prostredím, od pol. 19. storočia až dodnes. 

Dom s pôdorysom v tvare L, ktorý vstupnou časťou nadväzuje kolmo na ďalší susedný objekt, vytvára 

čiastočne uzavretý, verejný priestor pred domom a zároveň vytvára vnútorný hospodársky dvor, 

uzavretý z dvoch strán od ulice. 
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K námietkam p. Marty Novákovej ako správny orgán uvádzame nasledovné: 

Pripúšťame, že súčasná zložitejšia situácia vo vlastníckych vzťahoch, ktorá však nie je definitívna, 

môže komplikovať budúce procesy primeranej starostlivosti alebo obnovy predmetného objektu. Nie je 

preukázané, že nebude možné zabezpečiť akúkoľvek ochranu predmetnej nehnuteľnosti ako NKP, podľa 

§ 27 ods. 1 pamiatkového zákona. Zároveň dávame do pozornosti, že Pamiatkový úrad SR nevstupuje do 

vlastníckych vzťahov a zákony mu neukladajú právo ani povinnosť rozhodovať vo veciach zverených mu 

pamiatkovým zákonom podľa vlastníckych vzťahov.  

 Pri spracovaní podkladu sa Pamiatkový úrad SR nedostal do interiéru domu, preto využil ako 

zdroj informácií aj dostupné pramene a spôsoby bádania uvedené v podklade, vrátane ústneho podania 

informácií starostu obce, preto mohli vzniknúť pri popise objektu odchýlky od vyjadrenia 

spoluvlastníčky, ktoré ale nie sú natoľko zásadné, aby mali vplyv na meritum veci a vydanie rozhodnutia 

v zmysle vyhlásenia za NKP. 

Zhoršený stavebno-technický stav domu, ktorý bol v podklade zohľadnený, nie je dôvodom na 

nevyhlásenie veci za NKP. Súčasný zhoršený stav, ktorý však nie je nezvratný, je zapríčinený absenciou 

údržby, opráv a novodobých úprav, ktoré zároveň na druhej strane prispeli k zachovaniu objektu 

v hodnotnom pôvodnom výraze a bez pamiatkovo nevhodných prestavieb. 

V zmysle § 27 ods. 1 pamiatkového zákona základná ochrana kultúrnej pamiatky je súhrn činností 

a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej 

pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia 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 pamiatky 

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 obvodového plášťa stavby, ak 

nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou 

pamiatkou aj pozemok. 

Vlastník kultúrnej pamiatky má podľa § 28 ods. 1 pamiatkového zákona právo: 

a) požiadať krajský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo 

veciach ochrany kultúrnej pamiatky, 

b) požiadať obec a ministerstvo o finančný príspevok alebo o poskytnutie štátnej pomoci na 

zachovanie pamiatkovej hodnoty kultúrnej pamiatky, 

c) na primeranú náhradu preukázateľnej ujmy, ktorá mu vznikne aplikáciou tohto zákona alebo 

rozhodnutím podľa tohto zákona. 

Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom grantového programu „Obnovme si svoj dom“ 

poskytuje finančné prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok. Na obnovu kultúrnej pamiatky je 

možné, na základe predloženia projektu, získať finančné prostriedky aj zo štrukturálnych fondov a 

fondov miestnej a regionálnej samosprávy. 

Podľa § 14 ods. 3 pamiatkového zákona obec môže utvárať zdroje na príspevky vlastníkom na 

záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce. 

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).  
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Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom, čo vyjadruje aj Deklarácia Národnej rady 

Slovenskej republiky v uznesení č. 91/2001 Z. z., pričom Slovenská republika je tiež v tejto oblasti viazaná 

medzinárodnými svetovými a európskymi dohovormi o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. 

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 Slovenskej republiky, 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 riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Radoslav R a g a č, PhD. 

generálny riaditeľ 

dočasne vymenovaný 
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Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na:  

Úradnej tabuli Obecného úradu Blatné  

Úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR 

Webovom sídle Pamiatkového úradu SR – www.pamiatky.sk 

Centrálnej úradnej elektronickej tabuli  – www.slovensko.sk 

 

 

 

 

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

 

 

Rozhodnutie sa doručuje – doporučene do vlastných rúk: 

Štefánia Osvaldová 

Margita Korbeličová 

Stanislav Červenka 

Stanislav Červenka 

Marta Nováková 

Štefánia Koišová 

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava  

Obec Blatné, Obecný úrad, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné 

 

Rozhodnutie sa doručuje – doporučene (po nadobudnutí právoplatnosti): 

Okresný úrad Senec, katastrálny odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 

Na vedomie: 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

Pamiatkový úrad SR – na založenie do spisu (2x) 


