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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

R O Z H O D N U T I E 

 

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina ako miestne a vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany 

pamiatkového fondu podľa ustanovenia § 9 ods. 5 a § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a podľa § 46 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v súlade 

s ustanovením § 32 ods. 4 pamiatkového zákona rozhodol o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky 

Hrádok Skala, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných 

kultúrnych pamiatok pod číslom 2205/1, takto: 

 

navrhovaný zámer spočívajúci v úprave a realizácii nových štrkových chodníkov, schodísk, mobiliára 

a informačných tabúľ na pozemkoch reg. KN-C  č. 2178/4, 2178/5 a KNE 2179 a 2177/2 v k. ú. Sučany podľa 

predloženej projektovej dokumentácie „Náučný chodník – spoločne po stopách dávnej minulosti“ 

spracovanej  Ing. Ivanom Kleinom v novembri 2021  

 

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný. 

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina zároveň v zmysle § 39 ods. 1 pamiatkového zákona a Vyhlášky 

Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu 

určuje stavebníkovi – obec Sučany, Námestie SNP 1531/321, 038 52 Sučany, nasledujúce podmienky 

vykonania požadovaného pamiatkového archeologického výskumu: 

 

1. Vykonať pamiatkový archeologický výskum 

 

a) Druh výskumu: podľa § 35 ods. 4 písm. a) a písm. b) pamiatkový archeologický výskum 

predstihový a záchranný. 

b) Miesto a rozsah výskumu: výskum bude prebiehať v rozsahu stavby „Náučný chodník – spoločne 

po stopách dávnej minulosti“, na pozemkoch reg. KN-C  č. 2178/4, 2178/5 a KNE 2179 a 2177/2 

v k. ú. Sučany. 

c) Spôsob vykonávania pamiatkového archeologického výskumu: 
 

– pred skrývkou ornice realizovať prieskum detektorom kovov, na ploche na ploche chodníkov 

a schodísk, preukázateľným spôsobom (GPS sledovanie trás pohybu osôb vykonávajúcich 

prieskum detektorom kovov. Všetky archeologické nálezy v zmysle definície pamiatkového 

zákona budú následne presne geodeticky zamerané s opisom ich nálezových súvislostí. 
– formou mikrosond na mieste výkopov pre pätky informačných tabúľ. Rozmery mikrosond, počet 

a ich presné situovanie bude stanovené na archeologickej komisii za účasti zástupcu KPÚ Žilina. 
– Všetky zistené skutočnosti budú podrobne zdokumentované formou začistenia, grafickej 

a fotografickej dokumentácie vrátane ich geodetického zamerania. 
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d) Nakladanie s nálezmi z archeologického výskumu: 
- Archeologické nálezy sú vlastníctvom Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 6 pamiatkového 

zákona. 
- Právnická osoba oprávnená vykonávať archeologické výskumy je povinná archeologické nálezy 

držať a chrániť až do ich odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo prevodu správy podľa 

§ 40 ods. 8 a 9 pamiatkového zákona. 
e) Pri zabezpečení archeologického výskumu je realizátor obnovy ďalej povinný: 

- Zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať 

archeologické výskumy podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona.  
- Zabezpečiť, aby osoba vykonávajúca archeologický výskum oznámila Krajskému pamiat-

kovému úradu Žilina začatie tohto výskumu najmenej 5 dní vopred a ukončenie terénnej časti 
tohto výskumu bezodkladne. 

- Zabezpečiť v harmonograme stavby (jej prípravy a realizácie) vhodné časové a organizačné 

podmienky na realizáciu archeologického výskumu.  

- Po ukončení výskumu zvolať vstupnú, priebežnú (po ukončení prvej fázy) a záverečnú komisiu 

za účasti zástupcov Krajského pamiatkového úradu Žilina. 
- Doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá 

bude vykonávať archeologický výskum. 
- Zabezpečiť, aby právnická osoba vykonávajúca archeologický výskum spracovala výskumnú 

dokumentáciu z tohto výskumu v zmysle § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon. 
- Zabezpečiť, aby právnická osoba vykonávajúca archeologický výskum predložila podľa § 39 

ods. 10 výskumnú dokumentáciu z tohto výskumu Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky 

v Bratislave, ktorý k nemu vydá osobitné stanovisko. 

- Zabezpečiť podľa § 39 od. 11 bezodplatné odovzdanie výskumnej dokumentácie z archeolo-

gického výskumu spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Krajskému 

pamiatkovému úradu Žilina a Archeologickému ústavu SAV v Nitre v lehote do 60 dní od 

ukončenia terénnej časti archeologického výskumu.  
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami rozhodnutia všetky 

subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

 

2. Výstavba náučného chodníka musí prebehnúť šetrným spôsobom nielen k miestu stavby, ale celej 

národnej kultúrnej pamiatke: 

- vyvezenie stavebného materiálu sa môže realizovať len menšími mechanizmami, ktoré 

nenarušia okolitý terén a nespôsobia deštrukciu archeologických nálezov a nálezových situácií, 
- rovnako je nutné postupovať pri odvoze stavebného odpadu. 

 

3. Výrazne zredukovať počet náučných tabúľ a ich rozmery. Predložiť KPÚ Žilina konkrétny návrh ich 

obsahu a ich finálneho počtu na schválenie vopred. 

 

4. Chodník v priestore samotného hradiska zachovať v súčasnom stave bez ďalších zásahov. 
 

 

ODÔVODNENIE 

Krajský pamiatkový úrad Žilina začal v súlade s ustanovením § 18 správneho poriadku ex offo dňa 9. 7. 

2022 správne konanie formou verejnej vyhlášky o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický 

výskum a o určení podmienok vykonávania pamiatkového výskumu v súlade s ustanovením § 18 

správneho poriadku. Krajský pamiatkový úrad Žilina formou verejnej vyhlášky upovedomil účastníkov 

konania a zároveň  stanovil lehotu, v ktorej si účastníci konania mohli uplatniť svoje pripomienky a návrhy. 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Krajského pamiatkového úradu Žilina na webovej 

stránke Pamiatkového úradu SR: http://www.pamiatky.sk/sk/page/kpu-zilina--uradna-tabula a na 
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obecnej tabuli Obce Sučany. Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky bolo na Krajský pamiatkový 

úrad Žilina doručené dňa 12. 8. 2022. Účastníci konania neuplatnili žiadne návrhy či pripomienky voči 
začatému konaniu. 

 

Národná kultúrna pamiatka Hradisko Skala, Ústredný zoznam pamiatkového fondu (ďalej ÚZPF) č. 2205/1 

na pozemkoch reg. KN-C  č. 2178/4, 2178/5 a KNE 2179 a 2177/2 v k. ú. Sučany predstavuje významné 

nálezisko z obdobia púchovskej kultúry i stredoveku. Opevnenie bolo čiastočne preskúmané v roku 1958 

I. Hrubcom. Je súčasťou rozsiahleho sídliskového konglomerátu z ktorého veľká časť sa rozprestiera i na 

zastavanom území obce. 

 

Keďže ide o archeologické nálezisko a národnú kultúrnu pamiatku, nie je možné tu vykonávať akékoľvek 

terénne zásahy bez realizácie pamiatkového archeologického výskumu. Krajský pamiatkový úrad Žilina 

zároveň stanovil podmienku, že odťažovaný materiál je nutné skúmať detektorom kovov, lebo 

archeologické nálezy kovového charakteru môžu byť prítomné aj v sutine. 

 

Predložená dokumentácia rieši novostavbu náučného chodníka, ktorý má byť vyhotovený zo štrkodrvy a 

lemovaný záhonovým obrubníkom v betónovom lôžku. Súčasťou náučného chodníka má byť aj 

umiestnenie informačných drevených tabúľ v počte 7 ks. Tieto majú byť ukotvené do betónových pätiek 

z betónu triedy C 16/20. Odvodnenie náučného chodníka má byť cez štrkové vrstvy do podložia. 
Prevýšenie terénu vyžadujúce pozdĺžny sklon chodníka vyšší ako 9% je nutné preklenúť schodiskovými 
stupňami, ktorých počet a umiestnenie má byť upresnené pri samotnej realizácii. Pred jaskyňou bude 

osadené kovové zábradlie pre zvýšenie bezpečnosti užívateľov. K žiadosti bola priložená grafická 

dokumentácia so zakreslením situácie, návrhom tabúľ aj prierezov náučného chodníka. 
 

Určené podmienky vychádzajú zo skutočnosti, že ide o nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku 

a archeologické nálezisko. Počas realizácie výkopových prác na predmetnej obnove môže dôjsť 
k narušeniu alebo neodvratnému zničeniu dôležitých kultúrnych vrstiev a archeologických situácií 
a cenných   archeologických nálezov – objektov alebo predmetov rôznej hmotnej povahy, napr. zvyškov 

starších architektúr, stavebného materiálu, fragmentov keramiky, mincí a ďalších archeologických 

nálezov. Z týchto dôvodov Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodol podľa § 35, ods. 7 v spojitosti s § 39 

ods. 1 pamiatkového zákona o povinnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu 

a spôsobe vykonania pamiatkového archeologického výskumu. 
 

Podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona je Krajský pamiatkový úrad Žilina oprávnený určiť druh, rozsah, a 

spôsob vykonávania výskumu a nakladanie s nálezmi. 
 

Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona náklady na pamiatkový výskum uhrádza vlastník kultúrnej 
pamiatky, vlastník nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo stavebník. 
 

Aby pri stavebnej činnosti nedošlo k narušeniu alebo neodvratnému zničeniu dôležitých kultúrnych 

vrstiev, archeologických situácií a cenných archeologických nálezov – objektov alebo predmetov rôznej 
hmotnej povahy, napr. sídliskových objektov, fragmentov keramiky, mincí alebo kostrových pozostatkov, 

Krajský pamiatkový úrad Žilina podľa § 35 ods. 7 pamiatkového zákona rozhodol vo výroku rozhodnutia  o 

nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum. 
 

Podľa §  36 ods. 1 pamiatkového zákona  archeologický výskum na účely  pamiatkového zákona je súhrn 

odborných nedeštruktívnych metód a deštruktívnych metód a techník zameraných na vyhľadávanie, 
identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu, evidenciu alebo na záchranu archeologického náleziska, 
archeologického nálezu alebo nálezovej situácie, ako aj na vyhľadávanie a zber archeologických nálezov 

na povrchu zeme, v zemi a pod vodou. 
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Podľa § 35 ods. 3 pamiatkového zákona sa pamiatkový výskum podľa zamerania (druh výskumu) člení na 

umelecko-historický výskum, architektonicko-historický výskum, urbanisticko-historický výskum a 

archeologický výskum.  
 

Podľa § 35 ods. 4 pamiatkového zákona sa pamiatkový výskum podľa časového hľadiska člení na 

predstihový výskum, ktorý sa vykonáva pred začiatkom obnovy, stavebnej činnosti alebo inej 

hospodárskej činnosti s cieľom zistiť a preskúmať pamiatkové hodnoty, výskyt vecí pamiatkovej hodnoty 

alebo archeologických nálezov a na záchranný výskum, ktorý sa vykonáva pri stavebnej činnosti alebo inej 

hospodárskej činnosti, pri zosuvoch pôdy, eróznej činnosti a v dôsledku inej prírodnej činnosti s cieľom 

zachrániť nájdené veci pamiatkovej hodnoty. 

 

Vzhľadom na to, že ide o ochranu  archeologických nálezov a nálezísk ako druh archeologického výskumu 

určil Krajský pamiatkový úrad Žilina podľa § 39 ods. 1 v spojitosti s § 35 ods. 3, ods. 4 písm. a) a  písm. b) 

pamiatkového zákona pamiatkový archeologický výskum predstihový a záchranný, pretože ide o plochu, 

ktorú považuje Krajský pamiatkový úrad Žilina za potrebné preskúmať formou prieskumu detektorom 

kovov ešte v predstihu pred začatím vlastných výkopových prác a následne sondážnym výskumom 

v mieste plánovaných základových pásov s následným odkrytím a zdokumentovaním zistených archeo-

logických situácií. Vzhľadom na to, že je dôvodný predpoklad, že nálezy a náleziská sa môžu nachádzať 
na celej stavbe, predmetom  pamiatkového archeologického výskumu sú aj línie inžinierskych sietí.  
 

Podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona archeologický výskum je oprávnený vykonávať pamiatkový úrad 

alebo ním zriadená právnická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu 

s pamiatkovým úradom alebo ním zriadenou právnickou osobou, spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 

35a ods. 3 písm. a) a c) a má poverenie od pamiatkového úradu alebo od ním zriadenej právnickej osoby 

na vykonávanie archeologického výskumu a archeologický ústav prostredníctvom osôb s odbornou 

spôsobilosťou; iná právnická osoba môže archeologický výskum vykonávať iba na základe oprávnenia 

vydaného ministerstvom. 

 

Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona náklady na pamiatkový výskum uhrádza vlastník kultúrnej 
pamiatky, vlastník nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo stavebník. 

 

Podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona osoba podľa § 35a ods. 1 alebo § 36 ods. 4, ktorá vykonáva 

pamiatkový výskum, je povinná predložiť výskumnú dokumentáciu pamiatkovému úradu na posúdenie. 
Pamiatkový úrad k predloženej výskumnej dokumentácii do 30 dní vydá stanovisko. V stanovisku uvedie, 

či výskumná dokumentácia spĺňa formálne a odborné náležitosti. Ak výskumná dokumentácia nespĺňa 

náležitosti, pamiatkový úrad ju vráti na prepracovanie a opätovné predloženie. Ak výskumná 

dokumentácia spĺňa všetky náležitosti, pamiatkový úrad ju zašle osobe, ktorá výskum vykonala, spolu so 

stanoviskom. Stanovisko pamiatkového úradu k výskumnej dokumentácii zasiela pamiatkový úrad aj 

osobe, ktorej bol výskum nariadený alebo povolený. 
 

Podľa § 40 ods. 6 pamiatkového zákona archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. 

 

Podľa § 40 ods. 8 pamiatkového zákona ak je správcom archeologického nálezu archeologický ústav alebo 

múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej správy, vedie evidenciu archeologického nálezu podľa 

osobitného predpisu. Ak je správcom archeologického nálezu pamiatkový úrad, vedie osobitnú evidenciu 

archeologického nálezu, ktorá vždy obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a spôsob 

naloženia s týmto majetkom štátu. Pamiatkový úrad môže dať archeologický nález do výpožičky múzeu 

založenému inou právnickou osobou, ak sa archeologický nález našiel ním vykonávaným alebo 

financovaným archeologickým výskumom, pričom pamiatkový úrad môže uzavrieť zmluvu o výpožičke 

najviac na desať rokov. 
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Podľa § 40  ods. 9 pamiatkového zákona správca archeologického nálezu môže previesť vlastníctvo 

archeologického nálezu len na obec alebo samosprávny kraj do správy nimi zriadeného múzea alebo na 

Národnú banku Slovenska, a to bezodplatne. Správca archeologického nálezu môže previesť správu 

archeologického nálezu len na múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej správy alebo Slovenskú 

akadémiu vied. Archeologický nález sa ďalej chráni podľa osobitného predpisu. K archeologickým nálezom 

určeným na prevod správy alebo vlastníctva je osoba oprávnená podľa § 36 ods. 4 povinná priložiť 
výskumnú dokumentáciu posúdenú pamiatkovým úradom podľa § 39 ods. 10. Správca prijme 

archeologické nálezy primerane ošetrené a odborne popísané. Autorské práva oprávnenej osoby podľa § 

36 ods. 4 zostávajú nedotknuté. 
 

Požiadavky na obsahové náležitosti výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu sú upravené v  

§ 10 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový 

zákon. 
 

Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na vykonávanie 

archeologického výskumu je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch, Pamiatkovom 

úrade Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave a na internetových stránkach Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej 
samosprávy.  
 

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto rozhodnutie vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým 

zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení neskorších predpisov.  

 

V súlade s § 44a pamiatkového zákona rozhodnutie podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť po troch rokoch, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na 

ktorý sa vzťahujú.    
  

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Sučany, na úradnej tabuli Krajského pamiatkového úradu Žilina a na 

webovej stránke Pamiatkového úradu SR a centrálnej úradnej elektronickej tabuli.  Posledný deň 

vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania. Po uplynutí lehoty 

určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Krajský pamiatkový úrad Žilina s vyznačením 

uvedených údajov.  
  

 

 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na správnom orgáne, ktorý 

rozhodnutie vydal, t. j. na Krajský pamiatkový úrad Žilina. Právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej 

správy sú preskúmateľné súdom, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou vyčerpal všetky riadne 

opravné prostriedky. 
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     doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc. 

                           riaditeľ 
                                                    

 

 

Doručuje sa 

Obec Sučany, Námestie SNP 1531/31, 038 52 Sučany, IČO: 00316938 

 

- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 
 

 

 

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

 

 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 

- Úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 
 

 

 

 

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

 

 
Elektronická úradná tabuľa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  

(web: http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula)   Vyvesené dňa:........................................  
 

 

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa  
(web: https://cuet.slovensko.sk/)      Vyvesené dňa: ....................................... 
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