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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej len „KPÚ Nitra“), podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z.  
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“)  
ako vecne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona  
ako miestne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, 

podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
vydáva toto 

 

r o z h o d n u t i e   

 

KPÚ Nitra v zmysle § 35 ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona, § 35 ods. 7 pamiatkového zákona 

a § 36 ods. 3 pamiatkového zákona v nadväznosti na žiadosť stavebníka, Západoslovenská distribučná, 
a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len "stavebník"), v zastúpení splnomocnenou Obcou Rybník, 
Hlavná 2, 935 23 Rybník, doručenej dňa 10. 03. 2022, a z vlastného podnetu rozhodol, že je nevyhnutné 

vykonať záchranný archeologický výskum s cieľom záchrany archeologických nálezov alebo nálezových 
situácií predpokladaných v zemi na území stavby:  

 

„Rozšírenie distribučnej siete, LE - Rybník - Sv. Anny vinice, VN, TS, NN“,  
ul. Železničná, Sv. Anny, Vinice,  

parc. č. 1048, 1083/2, 1359, 1389/10, 1608/1, 1609/1, 4300, 4301, 4302, 4305 reg. „C“, 
parc. č. 1413/1, 1454, 1609 reg. „E“, kat. úz. Rybník, okr. Levice (ďalej len „stavba“). 

 

KPÚ Nitra podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonania 
archeologického výskumu: 
 

1.  Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu: 
a)  archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania odkryvu 

plôch už vo fáze skrývky ornice, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania 
a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným 
zdokumentovaním ich nálezovej situácie, 

b) 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, 

c)  archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky; oprávnená osoba je povinná držať 
a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do ich odovzdania, 
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prevodu vlastníckeho práva 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. 
 

2.  Pri zabezpečení záchranného archeologického výskumu je stavebník povinný: 

a)  podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 
b) zabezpečiť vykonanie záchranného archeologického výskumu oprávnenou osobou, s ktorou 

uzatvoria pred začatím výskumu zmluvu v zmysle § 39 ods. 3, obsahujúcu okrem iného 
podmienky vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím, 

c)  vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu záchranného archeologického 
výskumu, 

d)  realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby, 
e)  v prípade zistenia nehnuteľných nálezov, ako sú torzá architektúr, v priebehu záchranného 

archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup 
stavebníkov a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPÚ Nitra, 

f) zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona výskumnú 
dokumentáciu Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PÚ SR“) 
na posúdenie do 60 dní od skončenia terénnej časti záchranného archeologického výskumu 

a o termíne predloženia výskumnej dokumentácie PÚ SR písomne informovať KPÚ Nitra, 
g) jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu spracovanej oprávnenou osobou 

podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 
253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, v znení vyhlášky Ministerstva kultúry SR 
č. 231/2014 Z. z., vrátane stanoviska PÚ SR bezodplatne odovzdať KPÚ Nitra do 15 dní 
od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii, 

h) jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu bezodplatne odovzdať 
Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra, na vedenie 
evidencie, 

i) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 
archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese: 
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/Zoznam-pravnickych-osob-

opravnenych-vykonavat-AV-januar-2022.pdf 

  

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Nitra.  
 

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

O d ô v o d n e n i e : 

 

Stavebník požiadal KPÚ Nitra dňa 10. 03. 2022 o záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii 
stavby. KPÚ Nitra vydal k stavbe dňa 22. 03. 2022 záväzné stanovisko č. KPUNR-2022/7104-

2/23805/PAT, pre účely vydania stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.  
V predmetnom záväznom stanovisku sa KPÚ Nitra vyjadril k vykonaniu archeologického výskumu  
na stavbe. KPÚ Nitra v ten istý deň začal správne konanie o nevyhnutnosti vykonania archeologického 
výskumu v súvislosti so stavbou oznámením č. KPUNR-2022/7104-3/23838/PAT.  

KPÚ Nitra v nadväznosti na žiadosť stavebníka a z vlastného podnetu vydáva rozhodnutie  
o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu v zmysle § 35 ods. 4 písm. b) 
pamiatkového zákona, § 35 ods. 7 pamiatkového zákona a § 36 ods. 3 pamiatkového zákona v súvislosti 
s navrhovanou stavbou. Účastníkom správneho konania je stavebník, a vlastníci dotknutých 

nehnuteľností. 
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Územie dotknuté navrhovanou stavbou sa nachádza v oblasti, v ktorej sa našli doklady osídlenia 

z viacerých pravekých a historických období dejín ľudstva. Ide najmä pririečnej duny, ktorá je 
nositeľkou prehistorických a historických osídlení z období neskorej doby kamennej, staršej a mladšej 
doby bronzovej, mladšej doby železnej a včasného stredoveku. V širšom okolí sa nachádzajú významné 
archeologické náleziská aj z doby rímskej a z novoveku. Preto Krajský pamiatkový úrad Nitra považuje 
zabezpečenie archeologického výskumu za nevyhnutnú formu pamiatkovej ochrany a záchrany 
potenciálnych archeologických nálezov a nálezových situácií na mieste stavby. 

Rozhodnutie bolo vydané v zmysle pamiatkového zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

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

 

Toto rozhodnutie sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného a stavebného úradu obce Rybník , Krajského 
pamiatkového úradu Nitra, na webovom sídle Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 

a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk. Posledný deň vyvesenia 
oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania. 

 

 

P o u č e n i e : 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho 
doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom 

pamiatkovom úrade Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                             PhDr. Peter Jurkovič 

                      riaditeľ 
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Doručuje sa 

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518 

Obec Rybník, Hlavná 2, 935 23 Rybník 
 

Obec Rybník, stavebný úrad, Hlavná 2, 935 23 Rybník 
- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

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

       Pečiatka a podpis 

 

 

 

Po uplynutí doby na zverejnenie Vás žiadame bezodkladne zaslať naspäť príslušným úradom vyplnenú poslednú 
stranu tohto oznámenia! Návratku je možné zaslať aj elektronickou poštou cez podateľňu úradu! 

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra  
- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

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

Pečiatka a podpis 

 

 

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - elektronická úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

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

Oznámenie sa zverejňuje aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti                        
„Elektronická úradná tabuľa“. 
 

http://www.slovensko.sk/

