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VEREJNÁ VYHLÁŠKA  
 
 

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 odsek 1 a odsek 2 písmeno d) zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne 
a podľa § 9 odsek 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany 
pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a podľa § 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj „správny poriadok“), 
v zmysle § 26 správneho poriadku a v súlade s § 44 odsek 4 pamiatkového zákona vydáva toto 
 

rozhodnutie :  
 

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“ alebo „správny orgán“) podľa § 32 odsek 
4 v nadväznosti na § 32 odsek  2 pamiatkového zákona, podľa § 32 odsek 7 v nadväznosti na § 32 odsek 
 5 pamiatkového zákona a podľa § 41 odsek 4 pamiatkového zákona po preskúmaní žiadosti o vydanie 
rozhodnutia o zámere obnovy národných kultúrnych pamiatok, o zámere úpravy nehnuteľností 
v pamiatkovom území a mimo pamiatkového územia, podanej dňa 01. 04. 2022 spoločnosťou 
Východoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Mlynská 31, 042 91  Košice, o vyjadrenie k projektu stavby 
„Spišská Belá – zriadenie DTS, úprava VN a NN“, v Spišskej Belej. Pripravovaná stavba sa má realizovať 
na národných kultúrnych pamiatkach (ďalej aj „NKP“) v Spišskej Belej, na nehnuteľnostiach 
v pamiatkovom území Pamiatková zóna Spišská Belá, zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu (ďalej aj „ÚZPF“), v registri pamiatkových zón pod číslom 89 a na iných nehnuteľnostiach v k. ú. 
Spišská Belá, pred začatím obnovy NKP a úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území a mimo 
pamiatkového územia, rozhodol, že 
 
 
zámer obnovy NKP Dom meštiansky č. 89/3 na Štefánikovej ulici (KN-C parc. č. 609/1; č. ÚZPF 4704/1 

Vs), zámer úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území Pamiatková zóna Spišská Belá a nehnuteľností 
v k. ú. Spišská Belá podľa predloženej projektovej dokumentácie „Spišská Belá – zriadenie DTS, úprava 

VN a NN“ (zodp. projektant: Ing. Roman Valentík, Košice, 03/2022) 
 

je z hľadiska ochrany záujmov chránených pamiatkovým zákonom 
 

prípustný  
 

pri dodržaní týchto podmienok: 
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1.  Požiadavky na zachovanie národných kultúrnych pamiatok a na úpravu nehnuteľností 
v pamiatkovom území: 

1. Stavebník alebo ním splnomocnený subjekt vopred oznámi KPÚ Prešov, pracovisko Poprad 
(Sobotské námestie 1735/16, 058 01 Poprad; podatelna.pp@pamiatky.gov.sk) začiatok 
a predpokladaný koniec obnovy NKP a úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území.  

2. Novú kioskovú trafostanicu situovať v pohľadovo neexponovanej polohe, mimo chránených 
pohľadových kužeľov . 

3. Presné situovanie trafostanice a iných technických zariadení v exteriéri a interiéri NKP 
a v exteriéri nehnuteľností v pamiatkovom území stavebník alebo ním splnomocnený subjekt 
pred realizáciou prerokuje s odborným zamestnancom na KPÚ Prešov, pracovisko Poprad. 

4. Po ukončení výkopových prác uviesť dotknuté plochy do náležitého stavu (spätné uloženie 
dlažby, opätovné zatrávnenie a pod.). 

 
2. Požiadavky na obsah a rozsah prípravnej a projektovej dokumentácie: 

1. Plánovaný zámer obnovy NKP a úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území je prípustné 
realizovať len na základe odsúhlasenej projektovej dokumentácie obnovy a úpravy 
nehnuteľností v stupni pre stavebné povolenie.  

2. Projektovú dokumentáciu obnovy NKP a úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území, podľa § 32 
odsek 8 pamiatkového zákona, môže spracovať len fyzická osoba oprávnená na projektovú 
činnosť zákonom č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch  v znení zákona č. 236/2000 Z. z. 

3. Každú zmenu projektovej dokumentácie úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území je vlastník 
alebo iný oprávnený subjekt  povinný, v zmysle § 32 odsek 9 pamiatkového zákona, v priebehu 
spracovania prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Prešov. 

4. Požadovanú projektovú dokumentáciu úpravy, v zmysle § 32 odsek 10 pamiatkového zákona, 
predloží vlastník Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, ktorý o nej vydá osobitné záväzné 
stanovisko. 

 
3.  Vykonanie nevyhnutných výskumných prác: 

1. Vzhľadom k tomu, že Pamiatková zóna Spišská Belá je evidovanou archeologickou lokalitou, 
KPÚ Prešov podľa § 36 odsek 1 a § 39 odsek 1 pamiatkového zákona a vyhlášky Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010  Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov určuje nasledovné podmienky vykonávania 
archeologického výskumu: 

a) druh výskumu: Pamiatkový – archeologický. 
b) realizátor výskumu: Podľa § 36 odsek 4 pamiatkového zákona archeologický výskum je 

oprávnený vykonávať prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou pamiatkový úrad 
a archeologický ústav a iná právnická osoba na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky. 

c) miesto vykonávania výskumu: Výskum bude prebiehať na mieste pripravovanej 
rekonštrukcie telekomunikačnej siete v Spišskej Belej. 

d) rozsah vykonávaného výskumu: Výskum bude realizovaný v nových výkopoch 
pripravovanej rekonštrukcie telekomunikačnej siete na pozemkoch v k. ú. Spišská Belá 
v rozsahu podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

e) spôsob vykonávania výskumu: Archeologický výskum sa uskutoční v dvoch etapách. V prvej 
etape bude výskum realizovaný formou sledovania výkopových prác pri odstraňovaní 
násypových vrstiev a v nových výkopoch pripravovanej rekonštrukcie elektrickej rozvodnej 
siete siete. V prípade zistenia archeologických objektov, resp. iných nálezových situácií bude 
výskum v druhej etape pokračovať ich ručným odkryvom a dokumentáciou zistených 
nálezových situácií. Výskumom je potrebné preukázať a zdokumentovať stratigrafiu na 
ploche plánovaných prác v pamiatkovom území a preskúmať všetky nálezové situácie 
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a objekty nachádzajúce sa v priestore evidovanej archeologickej lokality, ktorá je 
predmetom uvedených prác. Metódy výskumu spresní na mieste odborný zamestnanec 
KPÚ Prešov – archeológ pred začatím archeologického výskumu za účasti vedúceho 
výskumu, zástupcu vlastníka a realizátora stavebných prác. 

f) predpokladané trvanie výskumu: Počas výkopových prác. 

Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník (stavebník alebo iný oprávnený 
subjekt) povinný: 

g) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum; 
h) podľa § 36 odsek 4 a 5 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického 

výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou 
uzatvoria pred začatím výskumu podľa § 39 odsek 3 pamiatkového zákona dohodu, o čom 
upovedomia KPÚ Prešov; 

i) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá 
bude vykonávať archeologický výskum; 

j) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej 
oprávnenou osobou podľa § 39 odsek 11 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 
vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o ochrane pamiatkového fondu KPÚ Prešov so žiadosťou o vydanie záväzného 
stanoviska v lehote do 90 dní, ak tak neurobí oprávnená osoba. Jedno vyhotovenie 
výskumnej dokumentácie po vydaní záväzného stanoviska zaslať aj Archeologickému ústavu 
Slovenskej akadémie vied na vedenie evidencie podľa § 41 odsek 1 pamiatkového zákona; 

k) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na 
vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových 
úradoch a Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky alebo na webovej stránke 
www.culture.gov.sk; 

l) pred začatím archeologického výskumu zvolať vstupnú komisiu archeologického výskumu, 
počas výskumu v prípade potreby priebežnú komisiu a po jeho skončení záverečnú komisiu 
archeologického výskumu. 

2. Ak v priebehu obnovy NKP a úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území dôjde k odkrytiu 
nepredpokladaného nálezu, podľa § 32 odsek 14 pamiatkového zákona, je ten, kto práce 
vykonáva, povinný ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a až do vydania 
rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo 
nálezovú situáciu. Krajský pamiatkový úrad Prešov rozhodne o ďalšom postupe najneskôr do 
troch pracovných dní od oznámenia nálezu. 

 
Každú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť 

správnym orgánom, ktorý ho vydal, t. j. Krajským pamiatkovým úradom Prešov. 
Štátny pamiatkový dohľad v priebehu obnovy NKP a úpravy nehnuteľností v pamiatkovom 

území, podľa § 32 odsek 13 pamiatkového zákona, vykonáva Krajský pamiatkový úrad Prešov. 
 V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý 
sa vzťahuje. 

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie/povolenie príslušného stavebného úradu v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(stavebný zákon). 
 
Odôvodnenie: 

Dňa 01. 04. 2022 bola KPÚ Prešov doručená písomná žiadosť spoločnosti Východoslovenská 
distribučná, a. s., so sídlom Mlynská 31, 042 91  Košice, o vyjadrenie k zámeru opravy VN a NN vedenia 
a realizácie novej kioskovej trafostanice podľa predloženej projektovej dokumentácie „Spišská Belá – 
zriadenie DTS, úprava VN a NN“ (zodp. projektant: Ing. Roman Valentík, Košice, 03/2022). Pripravovaná 
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stavba sa má realizovať na národnej kultúrnej pamiatke, na nehnuteľnostiach v pamiatkovom území 
Pamiatková zóna Spišská Belá, zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri 
pamiatkových zón pod č. 89 a aj na iných nehnuteľnostiach v k. ú. Spišská Belá. 

 
Vzhľadom na povahu veci (väčší počet účastníkov konania, líniová stavba na pozemkoch 

mnohých vlastníkov), KPÚ Prešov listom č. KPUPO-2022/7951-2/28080/CF zo dňa 05. 04. 2022 oznámil 
začatie konania v predmetnej veci verejnou vyhláškou a v zmysle § 49 odsek 2 správneho poriadku 
upovedomil účastníkov konania o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia najneskôr do 60 dní odo dňa 
začatia konania. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli KPÚ Prešov, na webovom sídle úradu 
(http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula), na úradnej tabuli mesta a na centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“  dňa 06. 04. 2022 
a zvesené dňa 20. 04. 2022. 

V súlade s ustanovením § 33 správneho poriadku majú účastníci konania a zúčastnené osoby 
právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie. Správny orgán dal účastníkom konania možnosť, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho 
doplnenie. Zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky, ani doplnenia. 

KPÚ Prešov po preskúmaní a prerokovaní predloženého zámeru skonštatoval, že jeho realizácia 
bude pri splnení uvedených podmienok tohto rozhodnutia v súlade s požiadavkami určenými záväzným 
odborno-metodickým podkladom „Pamiatková zóna Spišská Belá – zásady ochrany pamiatkového 
územia, 2012“, spracovaným  Krajským pamiatkovým úradom Prešov, ktorý sa stal súčasťou Územného 
plánu mesta Spišská Belá, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 18/2014 dňa 
27. 02. 2014, bude zachovávať pamiatkové hodnoty predmetných NKP a nehnuteľností v pamiatkovom 
území ako aj prostredia pamiatkového územia. 

Nakoľko sa pri rekonštrukcii telekomunikačnej siete budú vykonávať výkopové práce aj na 
ploche historického jadra Spišskej Belej, je nutné na mieste stavby počas výkopových prác realizovať 
archeologický výskum. Jadro mesta Spišská Belá, ktoré patrí medzi najstaršie urbanistické celky 
mestského charakteru na Slovensku, predstavuje dôležitú archeologickú lokalitu polykultúrneho 
charakteru. Z historického jadra pochádzajú viaceré nálezy sídliskového a funerálneho charakteru zo 
stredoveku a novoveku a to aj na mieste pripravovanej rekonštrukcie. Najnovšie výskumy doložili aj 
osídlenie z včasného stredoveku. Vzhľadom na urbanistický vývoj Spišskej Belej je preto veľmi 
pravdepodobné, že počas výkopových prác môžu byť porušené vrstvy z obdobia stredoveku a včasného 
novoveku. Navyše akékoľvek zemné práce na nehnuteľnostiach v pamiatkovom území a evidovaných 
archeologických lokalitách sú prípustné len za podmienky vykonania archeologického výskumu na 
stavbou dotknutej ploche, ktorý zdokumentuje nehnuteľné archeologické nálezy a zabezpečí následnú 
ochranu archeologickým výskumom vyzdvihnutých hnuteľných archeologických nálezov. V súlade s § 39 
odsek 1 pamiatkového zákona je Krajský pamiatkový úrad Prešov oprávnený určiť druh, rozsah a spôsob 
vykonávania výskumu. 

V súlade s § 32 odsek  4 a 7 pamiatkového zákona KPÚ Prešov ukladá stavebníkovi povinnosť 
oznámiť vopred začiatok úpravy a predpokladaný koniec obnovy NKP a úpravy nehnuteľností 
v pamiatkovom území. 

Pri stanovení podmienok vychádzal správny orgán z poznania a posúdenia existujúceho stavu 
NKP a nehnuteľností v pamiatkovom území, z predloženej projektovej dokumentácie a zo 
záväzného odborno-metodického podkladu „Pamiatková zóna Spišská Belá – Zásady ochrany 
pamiatkového územia, 2012“ (Krajský pamiatkový úrad Prešov, 2012). 

Nakoľko je v správnom konaní väčší počet účastníkov konania, správny orgán toto rozhodnutie 
doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 44 odsek 4 pamiatkového zákona  a § 26 
správneho poriadku a musí byť vyvesené na úradnej tabuli KPÚ Prešov, na webovom sídle úradu 
(http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula), na úradnej tabuli obce a na centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“ po dobu 15 dní. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 
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Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a § 54 

správneho poriadku odvolať na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom 
pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01  Prešov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Marián Uličný, PhD. 
riaditeľ 

Krajského pamiatkového úradu Prešov 
 
 
Doručuje sa 
Verejnou vyhláškou v zmysle § 26 správneho poriadku účastníkom konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva 
k dotknutým nehnuteľnostiam, ak ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti k týmto nehnuteľnostiam 
môžu byť v tomto konaní priamo dotknuté 
 
 
Na vedomie 
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91  Košice, IČO: 36599361 
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá, IČO: 00326518 
Mesto Spišská Belá, stavebný úrad, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá, IČO: 00326518 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01  Levoča 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, na založenie do spisu 
 
 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Pätnásty deň vyvesenia verejnej 
vyhlášky je dňom doručenia. 
 
 
Vyvesené dňa ........................................   Zvesené dňa ................................ 
 
 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby ............................................. 


