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Číslo konania: KPUTN-2022/18042-4/87765/FAK 

Vybavuje: Mgr. Katarína Faktor 

V Trenčíne: 04.11.2022 

 
 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 
 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej iba „KPÚ Trenčín“) podľa § 11 odsek 1 zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový zákon“) ako vecne 
a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany 
pamiatkového fondu a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej iba „správny 
poriadok“) v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

r o z h o d n u t i e. 

 

 

KPÚ Trenčín v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona na základe predloženia projektovej 
dokumentácie investorom Historicko – astronomickou spoločnosťou, realizačného projektu 
„Sprístupnenie hradu Lednica E1 – architektonicko – stavebné riešenie“, spracovaného zodpovedným 
projektantom Ing. arch. Martinom Kvitkovským, spoločnosť: ô s. r. o., ktorý rieši obnovu nehnuteľnej 
národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“) zapísanej v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR (ďalej len „ÚZPF“) ako Hrad Lednica, pod číslom 743/1-12, ktorý je situovaný 
na parc. č. KNC 1817/1, 1817/2, k. ú. Lednica, okres Púchov, nehnuteľnosti súp. č. 403 na parcele KNC 
1817/2, k. ú. Lednica na základe listu vlastníctva č. 2934 vo vlastníctve Historicko – astronomickej 
spoločnosti a Obce Lednica rozhodol, že je nevyhnutné vykonať pamiatkové výskumy v súvislosti 
s realizáciou projektu: „Sprístupnenie hradu Lednica E1 – architektonicko – stavebné riešenie“, KNC 
1817/2, 1817/3, KNC 1817/7, KNC 1817/9, KNC 1817/8, KNC 1817/6, KNC 1817/11, KNC 1817/10, 
KNC 1817/5, KNC 1821/2, KNC 1821/1, KNC 25, KNE 1817, KNC 1817/1, KNE 1816, KNC 1823, KNE 
1800, KNC 1816/1, KNE 1816/102, KNC 1935, KNE 1816/1, KNC 1814/5, KNC 1814/3, KNE 1816/102, 
KNC 1819, KNC 1818/1, KNC 1818/2, KNC 193, KNE 2438, KNC 191, KNC 32, KNE 2434, KNC 30/2, KNC 
1817/3, k. ú. Lednica. 

 
KPÚ Trenčín podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania 
výskumu: 

 
a) druh výskumu: archeologický a doplnkový architektonicko-historický výskum 
b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: „Sprístupnenie hradu Lednica E1 – architektonicko 

– stavebné riešenie“, KNC 1817/2, 1817/3, KNC 1817/7, KNC 1817/9, KNC 1817/8, KNC 1817/6, 
KNC 1817/11, KNC 1817/10, KNC 1817/5, KNC 1821/2, KNC 1821/1, KNC 25, KNE 1817, KNC 
1817/1, KNE 1816, KNC 1823, KNE 1800, KNC 1816/1, KNE 1816/102, KNC 1935, KNE 1816/1, 
KNC 1814/5, KNC 1814/3, KNE 1816/102, KNC 1819, KNC 1818/1, KNC 1818/2, KNC 193, KNE 
2438, KNC 191, KNC 32, KNE 2434, KNC 30/2, KNC 1817/3, k. ú. Lednica 

c) spôsob vykonávania výskumu:  
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Archeologický výskum bude realizovaný nasledovne: 
 

1. formou zisťovacej sondáže:  
- SO 4 Veža strážna (Pamiatkový objekt Veža strážna č. ÚZPF 743/4) – sondy v počte 

a rozsahu potrebnom pre overenie rozsahu murovaných konštrukcií 
- SO 13 Lávka Bašta (súčasť Pamiatkového objektu Nádvorie hradné II č. ÚZPF 743/12) – 

sondy realizovať v rozsahu základového pásu a základovej pätky lávky vedúcej z Nádvoria 
hradného II do Bašty bránovej  

- SO 10 Bašta bránová (Pamiatkový objekt Bašta bránová č. ÚZPF 743/10) – zníženie zásypu 
na úroveň pôvodnej podlahy pre potreby odvodnenia interiéru bašty  

- SO 14 Brána (súčasť Pamiatkového objektu Múr hradbový II č. ÚZPF 743/9) – sonda 
v rozsahu potrebnom pre overenie napojenia východnej časti južného úseku múru 
a vstupnej brány, pre potreby rekonštrukcie pôdorysnej stopy hradobnej brány 

- SO 19  Žumpa -  sonda v rozsahu stavebného objektu žumpy 
- V prípade etapizácie archeologického výskumu sa na začiatku každej sezóny počas 

vstupnej komisie za prítomnosti zástupcu KPU Trenčín a oprávnenej osoby na vykonávanie 
archeologického výskumu určí rozsah a rozmiestnenie sond 
 

2. formou dohľadu:  
- SO 18 Múr hradbový II a SO 9 Múr hradbový II (Pamiatkový objekt Múr hradbový II č. ÚZPF 

743/9) – dohľad pri odstraňovaní sutiny/terénneho závalu, pre potreby sanácie 
a nadmurovania murív  

- SO 11 Objekt hospodársky II (Pamiatkový objekt Stavba hospodárska č. ÚZPF 743/11) – 
dohľad v priestore zakladania novostavby pozdĺž vonkajšej strany základov historickej 
budovy, kontrolný blok z archeologického výskumu z roku 2019 rozobrať pod dohľadom 
archeológa, v prípade potreby zníženia nivelety v severnej časti Objektu hospodárskeho II 
– pod dohľadom archeológa a iba po historickú niveletu 

- dohľad pri výkopových prácach pre potreby osadenia informačných panelov a lavičiek na 
trase Náučného chodníka okolo hradu Lednica 

- dohľad oprávnenej osoby pri výkopových prácach súvisiacich so stavbou všetkých 
inžinierskych sietí  

 
 

Rozsah a spôsob realizácie archeologického výskumu môže byť v rámci vyššie uvedených 
pamiatkových objektov hradu KPÚ Trenčín upravený podľa aktuálnych potrieb obnovy 
zápisnične. Akékoľvek iné zásahy pod úroveň súčasného terénu, ktoré budú vyvolané 
projektom je nevyhnutné odkonzultovať a schváliť KPÚ Trenčín a  realizovať výlučne formou 
archeologického výskumu. 

 
Archeologický výskum bude realizovaný s cieľom zachytiť, identifikovať, dokumentovať a 
vyhodnotiť stratigrafiu terénu a vyhodnotiť doteraz neznáme hnuteľné a nehnuteľné 
archeologické nálezy, zistené archeologické situácie budú zdokumentované metódami 
archeologického výskumu, pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie 
na vyhľadávanie kovov. 

 
KPÚ Trenčín zároveň upozorňuje, že v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov 
ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu nález ohlásiť KPÚ Trenčín, ďalší 
postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej archeologický výskum bude určený v 
zápisnici KPÚ Trenčín, v prípade nevyhnutnosti doskúmania torz architektúry zabezpečiť 
realizáciu doplnkového architektonicko-historického výskumu. 

 
Architektonicko-historický výskum bude realizovaný nasledovne: 
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- formou povrchového, čiastočne sondážneho výskumu architektonických konštrukcií 
zistených archeologickým výskumom, miera skúmania zistených podzemných konštrukcií 
bude vyplývať z rozsahu archeologického výskumu, cieľom bude definovanie charakteru 
skúmaných konštrukcií s návrhom ich obnovy a prezentácie ich pamiatkových hodnôt.  

 
Pri zabezpečení archeologického a architektonicko-historického výskumu je Historicko – 
astronomická spoločnosť povinná: 
 

a) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu 
právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy a podľa § 35a odseku 
1 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie architektonicko-historického výskumu 
osobou oprávnenou vykonávať architektonicko-historický výskum, o čom písomne 
upovedomí KPÚ, 

b) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie 
výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu spolu so stanoviskom 
pamiatkového úradu spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového 
zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa 
mení vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový 
zákon správnemu orgánu a archeologickému ústavu, súčasťou tejto dokumentácie bude 
spracovanie výsledkov vyhodnotenia architektonických konštrukcií zistených 
archeologickým výskumom realizátorom architektonicko-historického výskumu; 

c) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona 
určil  KPÚ Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade 
na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ 
Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie, 

d) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 
archeologického a architektonicko-historického výskumu je k dispozícii na KPÚ Trenčín, 
Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, 
www.culture.gov.sk; 

e) realizácia pamiatkových výskumov a výkopových prác pre inžinierske siete nesmú narušiť 
žiadne z existujúcich architektúr hradu; 

f) zabezpečiť ochranu nálezových situácií a architektúr zistených archeologickým výskumom 
pred poveternostnými podmienkami. 

 
 
Vyjadrenie Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty k oznámeniu KPÚ Trenčín: 
rešpektovať podmienky odborného stanoviska č. CHKOBK/454-001/2022 zo dňa 7.9.2022: 

1. Výskum vykonať výlučne v období od 1.7 do 31.12. kalendárneho roka, a to najskôr 1 
hodinu po východe slnka a najneskôr 1 hodinu pred západom slnka.  

2. Rešpektovať obmedzenia a zákazy vyplývajúce z §13-15 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a v prípade potreby si zabezpečiť 
potrebné súhlasy a výnimky zo zákazov. 

3. Začiatok výskumu oznámiť Správe CHKO e-mailom najneskôr 7 dní vopred 
(dusan.sacha@sopsr.sk, sylva.mertanova@sopsr.sk). 

4. Časový a priestorový rozvrh výskumu vopred písomne dohodnúť so Správou CHKO. 
5. Strpieť prítomnosť zamestnancov ŠOP SP alebo členov stráže prírody na mieste počas 

výskumu a riadiť sa ich prípadnými pokynmi vrátane zastavenia činnosti v prípade, ak 
to bude z dôvodu ochrany prírody nevyhnutné. 

6. Počas realizácie výskumu dbať na zásady biologickej bezpečnosti a vykonať všetky 
opatrenia potrebné na zabránenie zavlečenia invazívnych druhov do územia (najmä 
udržiavanie vozidiel a používaného náradia resp. techniky v čistote). 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.culture.gov.sk/
mailto:dusan.sacha@sopsr.sk
mailto:sylva.mertanova@sopsr.sk
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Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ Trenčín. 
 
Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

 
Odôvodnenie: 

 
Dňa 27.5.2022 predložila Historicko – astronomická spoločnosť prepracovanú projektovú 

dokumentáciu realizačného projektu „Sprístupnenie hradu Lednica E1 – architektonicko – stavebné 

riešenie“, spracovanú zodpovedným projektantom Ing. arch. Martinom Kvitkovským, spoločnosti ô s. 

r. o., so sídlom Stavbárska 24, 821 07 Bratislava, komplexnej obnovy Hradu Lednica, parcelné č. KNC 

1817/1 (nezaložený list vlastníctva, situované na parcele KNE 1816/102 - vlastník Slovenská republika, 

správa: LESY Slovenskej republiky) a KNC 1817/2 (vlastník Slovenská republika, správa: LESY Slovenskej 

republiky), nehnuteľnosť súp. č. 403 na parcele KNC 1817/2, k. ú. Lednica je vo vlastníctve Historicko – 

astronomickej spoločnosti (podiel 51/100) a Obce Lednica (podiel 49/100) na základe listu vlastníctva 

č. 2934, k. ú. Lednica, okres Púchov, zapísaného ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka v 

Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 743/1-12.  

Táto prepracovaná projektová dokumentácia bola v súlade s ustanovením § 32 ods. 9 pamiatkového 

zákona prerokovaná s KPÚ Trenčín a schválená záväzným stanoviskom č. KPUTN-2022/12032-

5/68847/RUZ zo dňa 15.8.2022, pričom bolo vlastníkovi NKP oznámené, že v súvislosti so zemnými 

prácami KPÚ Trenčín vydá v uvedenej veci samostatné rozhodnutie v zmysle § 35 ods. 4 a § 35 ods. 7 

pamiatkového zákona, ktorým určí podmienky vykonania archeologického výskumu. 

Dňa 27.05.2020 doručila Historicko – astronomická spoločnosť, KPÚ Trenčín písomnú žiadosť 

o vyjadrenie k projektovej dokumentácii - realizačnému projektu „Sprístupnenie hradu Lednica E1 – 

architektonicko – stavebné riešenie“, spracovanú zodpovedným projektantom Ing. arch. Martinom 

Kvitkovským, spoločnosti ô s. r. o., so sídlom Stavbárska 24, 821 07 Bratislava, komplexnej obnovy 

Hradu Lednica, parcelné č. KNC 1817/1 a 1817/2, k. ú. Lednica, okres Púchov, zapísaného ako 

nehnuteľná národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 743/1-

12. Dňa 19.08.2020 vydal KPÚ Trenčín pod č. KPUTN-2020/9232-6/65049/RUZ, NIP záväzné stanovisko, 

v ktorom súhlasil s predloženou projektovou dokumentáciou a zároveň požadoval v rámci stavebného 

objektu SO 12 Nádvorie hradné (č. ÚZPF 743/12) – mostová konštrukcia: nerealizovať vyčistenie – 

vyhĺbenie priekopy a priekopu naznačiť vymodelovaním plytkej pochôdznej zemnej depresie. Dňa 

07.09.2020 podala Historicko – Astronomická spoločnosť na Pamiatkový úrad SP žiadosť 

o preskúmanie tohto záväzného stanoviska. Na základe uvedeného podnetu Pamiatkový úrad 

preskúmal skutkový a právny stav veci a dňa 22.10.2021 pod č. PUSR-2021/17805-14/88411 zmenil 

záväzné stanovisko KPÚ Trenčín č. KPUTN-2020/9232-6/65049/RUZ, NIP, v ktorom súhlasil 

s pripomienkami zo záväzného stanoviska č. KPUTN-2020/9232-6/65049/RUZ, NIP. V prepracovanej 

projektovej dokumentácii predloženej dňa 27.5.2022 bolo upustené od realizácie vyčistenia priekopy 

a jej premostenia.  

Zemné práce budú prebiehať v súvislosti s osadením novej budovy v priestore historickej hospodárskej 
budovy, so znížením nivelety v bránovej bašte na pôvodnú úroveň, odkopávania sutín v súvislosti so 
sanáciou murív, z výkopu pre kanalizáciu, vodovod, žumpu, elektrinu, osadením lavičiek a náučných 
tabúľ. 
 
KPÚ Trenčín oznámil dňa 24.08.2022 listom č. konania KPUTN-2022/18042-1/71861/FAK verejnou 
vyhláškou začatie správneho konania o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v zmysle § 35 
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ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona na záchranu archeologických nálezov v súvislosti s 
realizačným projektom: „Sprístupnenie hradu Lednica E1 – architektonicko – stavebné riešenie“, KNC 
1817/2, 1817/3, KNC 1817/7, KNC 1817/9, KNC 1817/8, KNC 1817/6, KNC 1817/11, KNC 1817/10, KNC 
1817/5, KNC 1821/2, KNC 1821/1, KNC 25, KNE 1817, KNC 1817/1, KNE 1816, KNC 1823, KNE 1800, 
KNC 1816/1, KNE 1816/102, KNC 1935, KNE 1816/1, KNC 1814/5, KNC 1814/3, KNE 1816/102, KNC 
1819, KNC 1818/1, KNC 1818/2, KNC 193, KNE 2438, KNC 191, KNC 32, KNE 2434, KNC 30/2, KNC 
1817/3, k. ú. Lednica.  
  
Oznámenie o začatí správneho konania bolo doručené investorovi Historicko – astronomická 
spoločnosť, so sídlom Skala 668/3, 019 01 Ilava dňa 9.9.2022 a obci Lednica 24.8.2022, Okresný úrad 
Púchov dňa 24.8.2022, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lednica 9.9.2022, Správa CHKO Biele Karpaty 
dňa 30.8.2022. Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej 
tabuli KPÚ Trenčín od 24.08.2022 do 9.9.2022, na elektronickej úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR 
od 25.08.2022 do 08.09.2022, na úradnej tabuli obce Lednica od 30.08.2022 do 16.09.2022. 
V stanovenej lehote na vyjadrenie k veci vydania rozhodnutia o  archeologickom výskume v súvislosti 
s predmetnou stavbou sa vyjadrila Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty pod č. 
CHKOBK/454-001/2022 zo dňa 7.9.2022, ktorej podmienky boli zakomponované do tohto rozhodnutia.  
Podkladom pre vydanie rozhodnutia je projektová dokumentácia - realizačný projekt „Sprístupnenie 
hradu Lednica E1 – architektonicko – stavebné riešenie“, KNC 1817/2, 1817/3, KNC 1817/7, KNC 
1817/9, KNC 1817/8, KNC 1817/6, KNC 1817/11, KNC 1817/10, KNC 1817/5, KNC 1821/2, KNC 1821/1, 
KNC 25, KNE 1817, KNC 1817/1, KNE 1816, KNC 1823, KNE 1800, KNC 1816/1, KNE 1816/102, KNC 
1935, KNE 1816/1, KNC 1814/5, KNC 1814/3, KNE 1816/102, KNC 1819, KNC 1818/1, KNC 1818/2, KNC 
193, KNE 2438, KNC 191, KNC 32, KNE 2434, KNC 30/2, KNC 1817/3, k. ú. Lednica, investor: Historicko 
– astronomická spoločnosť, so sídlom Skala 668/3, 019 01 Ilava, vypracoval: ô s. r. o., zodpovedný 
projektant: Ing. arch. Martin Kvitkovský, vyhotovený 12/2019 a po prepracovaní predložený na KPÚ 
Trenčín dňa 27.5.2022 zaevidovaný pod č. KPÚTN-2022/12032/RUŽ.  
 
Predmetná nehnuteľná národná kultúrna pamiatka - Hrad Lednica nad obcou na ceste na Moravu bola 
založená ako pohraničný kráľovský hrad, chrániaci bezpečnosť diaľkovej cesty na Moravu. V roku 1432 
– 1434 bol v rukách husitov. V druhej polovici 15. storočia často menil majiteľov a stal sa hniezdom 
lúpežných zemanov. V 16. storočí patril rodu Podmanických. V poslednom protihabsburskom povstaní 
ho obsadilo Rákócziho vojsko a po potlačení povstania v roku 1710 bol vypálený. Hrad Lednica patrí k 
významným reprezentantom fortifikačnej architektúry na Slovensku a dokumentuje vývoj 
pevnostného staviteľstva i života šľachty na našom území.  Na hrade Lednica prebieha archeologický 
výskum s prestávkami od roku 2008. Archeologický výskum sa realizuje predovšetkým v súvislosti 
s obnovou a sanáciou murív a overenia ich vzťahov.  
Vzhľadom k pravdepodobnosti narušenia doposiaľ nepreskúmaných archeologických situácií 
a k archeologickému potenciálu územia je nevyhnutné zabezpečenie realizácie archeologického 
výskumu v rámci vyššie uvedenej stavby. Bez realizácie archeologického výskumu by mohlo dôjsť 
k zničeniu dôležitých pamiatkových hodnôt.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu. Toto rozhodnutie platí pre 
stavebné povolenie a realizáciu stavby. 
 
Toto rozhodnutie v zmysle § 44a po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 

 
 

Poučenie: 
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Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia 
prostredníctvom KPÚ Trenčín na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.   
 
 

                                                                                                                          
PhDr. Eva G a z d í k o v á 

riaditeľka 
                                                                     KPÚ Trenčín 

 
 

Rozhodnutie sa doručí: 
 
1. Verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 26 správneho poriadku - www.pamiatky.sk 
2. Historicko – Astronomická spoločnosť, Skala 668/3, 019 01 Ilava 
3. Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska ul. 31, 914 41 Nemšová 
4. Okresný úrad Považská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
5. Okresný úrad, Klientske centrum Trenčín, Životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
6. Obec Lednica, Lednica č. 232, 020 63 Lednica 
7. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Lednica, Lednica 245, 020 63 Lednica 
8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín – vyvesenie na úradnej tabuli 

 
 
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli 
obce Lednica a KPÚ Trenčín spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej elektronickej tabuli 
Pamiatkového úradu SR (www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli 
www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je 
dňom doručenia. 
 
Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom 
príslušného úradu na adresu: KPÚ Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín resp. na e-mail: 
podatelna.tn@pamiatky.gov.sk 

 
 

 
Obec Lednica, Lednica č. 232, 020 63 Lednica 

 
 

Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
 
 
 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
 
Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
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