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Vybavuje: Ing. Horváthová; 033/2452828
Mgr. Sládok, PhD. – 033/2452 834
V Trnave dňa 27.07.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.
Dňa 07.07.2022 začal Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len „KPÚ Trnava“) na základe
žiadosti Ing. Viktora Žiaka, Kúpeľná ul. 2947/13, 924 01 Galanta, v zastúpení stavebníka - Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vo veci vyjadrenia k líniovej stavbe „Individuálna bytová výstavba – lokalita LUXURY – Košúty, stavebné objekty: SO-04 – Káblová prípojka VN,
SO-05 – Káblové rozvody NN, PS-01 Trafostanica“, navrhovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 331/31,
311/33, 311/51, 311/79, 311/80, 318/16, KN-E parc. č. 338/1, 338/2, 345/200, 346/200, 337/2, 334,
335, 336, 323 v katastrálnom území Košúty, obec Košúty, správne konanie o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum v zmysle § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 pís. b)
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou:
„Individuálna bytová výstavba – lokalita LUXURY – Košúty, stavebné objekty: SO-04 – Káblová prípojka VN, SO-05 – Káblové rozvody NN, PS-01 Trafostanica“ na pozemkoch KN-C parc. č. 331/31, 311/33,
311/51, 311/79, 311/80, 318/16, KN-E parc. č. 338/1, 338/2, 345/200, 346/200, 337/2, 334, 335, 336,
323 v katastrálnom území Košúty, obec Košúty.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
KPÚ Trnava, ktorý je podľa § 11 odseku 1 pamiatkového zákona vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona miestne príslušným správnym orgánom na úseku
ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk, v súlade s § 18 ods. 3 správneho
poriadku, oznamuje začatie správneho konania účastníkom správneho konania.
KPÚ Trnava eviduje na území obce Košúty viaceré archeologické lokality (praveké osídlenie
z eneolitu, archeologické nálezy zo strednej a mladšej bronzovej doby, sídlisko z rímskej doby, staroslovanské žiarové pohrebisko, staromaďarské pohrebisko, sídlisko z 9. storočia, zaniknutá dedina z 12.14. storočia). Prvá písomná zmienka o obci Košúty pochádza z 12. storočia. Navrhovaná líniová stavba
má byť umiestnená v blízkosti katastrálnych území Čierny Brod a Heď obce Čierny Brod. Na území
obce Čierny Brod sú evidované archeologické lokality z praveku a stredoveku (pohrebisko zo strednej
doby bronzovej, pohrebisko z doby rímskej, pohrebisko zo slovansko-avarského obdobia, sídliskové
nálezy z 8. storočia). V miestnej časti Heď sa nachádza súbor nehnuteľných národných kultúrnych pa-
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miatok „kostol s areálom“, evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“)
pod číslom 9/1-2 (tehlový románsky kostol Narodenia Panny Márie z r. 1220-1230 a baroková kaplnka
z polovice 18. storočia) a „súsošie na pilieri“, evidované v ÚZPF pod číslom 11/1-2 (barokové kamenné
súsošie Piety z roku 1736). Prvá písomná zmienka o obci Čierny Brod pochádza z 13. storočia, o obci
Heď zo 14. storočia, čo dosvedčuje kontinuitu osídlenia tohto prostredia minimálne od obdobia vrcholného stredoveku. Uvedené skutočnosti a dĺžkový rozsah plánovanej líniovej stavby vytvárajú pravdepodobnosť objavenia archeologických nálezov a archeologických situácií výkopovými prácami predmetnej
líniovej stavby. Z uvedených dôvodov realizáciou navrhovanej líniovej stavby sú dotknuté záujmy
chránené pamiatkovým zákonom z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk, preto bude
nevyhnutné vykonať v súvislosti zo zemnými prácami líniovej stavby záchranný pamiatkový - archeologický výskum.
KPÚ Trnava upúšťa od ústneho rokovania, nakoľko predložené podklady /časť projektovej
dokumentácie stavby pre stavebné povolenie v rozsahu: 2x Situácia – káblová prípojka VN a rozvody
NN, M 1:500 (výkres č. 1 a 2 - zodpovedný projektant: Ing. Milan Bezecný; dátum spracovania projektu:
05/2022), považuje za dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia.
KPÚ Trnava rovnako upúšťa od miestneho zisťovania, nakoľko charakter predpokladaných
archeologických nálezov a situácií miestne zisťovanie nevyžaduje.
KPÚ Trnava predĺžil v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku lehotu na vydanie rozhodnutia
na 60 dní.
Účastníci správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní
od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie uplatnené námietky a pripomienky sa neprihliada.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť, po telefonickom dohovore, na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, Trnava, v dňoch:
pondelok - od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h
utorok a štvrtok - od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 15.00 h
streda - od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h
piatok - od 8.00 do 12.00 h.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 44 odsekom 4 pamiatkového zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli Obce Košúty a KPÚ Trnava, na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky, Bratislava (www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli
na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Pätnásty deň vyvesenia oznámenia
je dňom jeho doručenia pre účastníkov konania.
Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame bezodkladne zaslať naspäť príslušným úradom vyplnenú poslednú stranu verejnej vyhlášky. Návratku je možné zaslať aj e-mailom na adresu:
podatelna.tt@pamiatky.gov.sk .

Ing. arch. Gabriela Kvetanová v. r.
riaditeľka
Krajského pamiatkového úradu Trnava
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Doručuje sa:
1. Ing. Viktor Žiak, Kúpeľná ul. 2947/13, 924 01 Galanta
2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3. Obec Košúty, Stavebný úrad, 925 09 Košúty
4. Obec Košúty, Obecný úrad, 925 09 Košúty - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Vyvesené dňa: ........................................... Zvesené dňa:

.............................................

Pečiatka a podpis: .........................................
5. Krajský pamiatkový úrad Trnava - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Vyvesené dňa: ...........................................

Zvesené dňa:

.............................................

Pečiatka a podpis: .........................................
6. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – elektronická úradná tabuľa (www.pamiatky.sk)
– zverejnenie po dobu 15 dní
7. Centrálna úradná elektronická tabuľa (www.slovensko.sk) - zverejnenie po dobu 15 dní

