
Číslo: KPUTT-2023/6374-3/21070/Hor,Sl
Vybavuje: Mgr. Sládok, PhD. - 033/2452 834

     Ing. Horváthová - 033/245282
V Trnave dňa 15.03.2023

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE
o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.

Dňa 16.02.2023 začal  Krajský  pamiatkový úrad Trnava (ďalej  len „KPÚ Trnava“) na základe  
žiadosti spoločnosti MP RENTAL s.r.o.,  Šťastná 24A, 821 05 Bratislava, v zastúpení stavebníka –  P3 
Senec   I s.r.o.,   Námestie   Mateja   Korvína   1,   811   07   Bratislava,  o vydanie  stanoviska  k územnému 
konaniu vo veci stavby „Dopravná a technická infraštruktúra pre Logistický park - Sládkovičovo“, na-
vrhovanej v katastrálnom území Sládkovičovo mesta Sládkovičovo a v katastrálnom území Košúty obce 
Košúty, správne konanie o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový – archeologický výskum podľa § 35 ods. 
7 a § 36 ods. 3 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  navrhova-
nou stavbou:

„Dopravná a technická infraštruktúra pre Logistický park – Sládkovičovo“,  navrhovanej na pozem-
koch  KN-C parc.  č.  3494/237,  3505/7,  3505/8,  3505/3,  3517/1,  3514/1,  3514/3,  3514/4,  3513/1, 
3513/2, 3511, 3507/2, 3507/3, 3508, 3504/3, 3520/1, 3520/4, 3516/1, 3515/1, 3505/1, 3513/2, KN-E 
parc. č. 1020, 1016, 1015, 1019/100, 994/103, 994/104, 994/202, 1018, 1014/1, k. ú. Sládkovičovo, 
mesto Sládkovičovo; KN-C parc. č. 716, 715, KN-E parc. č. 796, 584/2, 679/1, 679/2, 713/200, k. ú. 
Košúty, obec Košúty, v rozsahu stavebných objektov:
SO 01 Hrubé terénne úpravy
SO 02 Styková križovatka na ceste I. triedy I/75; SO 02.1 Styková križovatka – rozšírenie cesty I/75; 
           SO 02.2. Styková križovatka – príjazdová komunikácia 
SO 03 Príjazdová komunikácia – vetva A
SO 04 Okružná križovatka
SO 05 Vodovodná prípojka
SO 06 Čistiareň odpadových vôd (ČOV); SO 06.1 NN prípojka k ČOV
SO 07 Splašková kanalizácia po objekt ČOV
SO 08 Odtok prečistených OV z ČOV / vyústenie do recipientu Dolný Dudváh
SO 09.1 VTL prípojka; SO 09.2 Regulačná stanica plynu; SO 09.3 STL plynovod; SO 09.4 Príjazdová
            komunikácia k regulačnej stanici; SO 09.5 NN prípojka k regulačnej stanici plynu
SO 10 Verejné osvetlenie komunikácie
SO 11 VN prípojka od vzdušného vedenia VN1026 
SO 12 Spínacia stanica.
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Podľa predložených podkladov „Logistický park – Sládkovičovo“ má byť umiestnený na pozemkoch KN-
C parc. č. 3516/5, 3515/2, 3517/1, 3507/3, 3514/3, 3513/2, 3516/4, 3516/1, 3515/1, 3514/1, 3514/4, 
3513/1, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3507/2 v katastrálnom území Sládkovičovo, mesto Sládkovičo-
vo.

Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. 
KPÚ Trnava, ktorý je podľa § 11 odseku 1 pamiatkového zákona vecne príslušným správnym or-

gánom 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 v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie správneho konania účastníkom správneho 
konania.

KPÚ Trnava eviduje na území mesta Sládkovičovo významné archeologické lokality. Najbližšie  
okolie  Sládkovičova,  vrátane  intravilánu,  bolo  husto  osídlené  od  neskorej  doby  kamennej 
až do stredoveku. V riešenom priestore, v lokalite „Dolný Dudváh“ je evidovaná zaniknutá dedina z 12.-
14. storočia. Vzhľadom  na  archeologickú  topografiu  územia  mesta Sládkovičovo,  ako aj na lokalizá-
ciu  a  rozlohu  daného stavebného zámeru,  je  vysoko  pravdepodobné,  že  pri  zemných  prácach  sú-
visiacich s navrhovanou stavbou budú zistené archeologické nálezy resp. archeologické situácie. Z  toh-
to dôvodu je nevyhnutné vykonať v súvislosti so zemnými prácami stavby pamiatkový - archeologický 
výskum. 

KPÚ  Trnava  upúšťa  od  ústneho  rokovania,  nakoľko  predložené  podklady  /projektová 
dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie v rozsahu: A. Sprievodná správa, B. Súhrnná technická 
správa,  Situácia  stavby  –  zakreslenie  do  ortofotomapy,  Situácia  stavby  –  majetkoprávne  vzťahy, 
Koordinačná situácia (generálny projektant: JFcon, s. r. o., Liptovský Mikuláš, zodpovedný projektant: 
Ing. Peter Lobotka, PhD.; dátum spracovania projektu: 01/2023)/ 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 KPÚ Trnava, Cuk-
rová 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 neskor-
ších predpisov a v súlade s § 44 odsekom 4 pamiatkového zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Mesta Sládkovičovo a KPÚ Trnava, na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového úra-
du  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 vy-
plnenú poslednú stranu verejnej vyhlášky. Návratku je možné zaslať aj e-mailom na adresu: podatel-
na.tt@pamiatky.gov.sk .

 Ing. arch. Gabriela Kvetanová  v. r.
                                                                                                                                           riaditeľka    
                                                                                                               Krajského pamiatkového úradu Trnava
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Doručuje sa:
1. MP RENTAL s.r.o., Šťastná 24A, 821 05 Bratislava
2. P3 Senec I s.r.o., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
3. Mesto Sládkovičovo, Stavebný úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
4. Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova ul. 329, 925 21 Sládkovičovo – 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

http://www.slovensko.sk/
http://www.pamiatky.sk/

