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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 24.02.2023 začal  Krajský  pamiatkový úrad Trnava (ďalej  len „KPÚ Trnava“) na základe  
žiadosti stavebníka –  SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, vo veci vydania 
stanoviska  k líniovej  stavbe  „Rekonštrukcia  plynovodov  Abrahám,  Družstevná,  1.SC“,  navrhovanej 
v katastrálnom území Abrahám, obec Abrahám, správne konanie o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový 
– archeologický výskum podľa § 35 ods. 7 a § 36 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkové-
ho fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v súlade s ustanoveniami zá-
kona č.  71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“), v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou:

„Rekonštrukcia   plynovodov   Abrahám,   Družstevná,   1.SC“,  navrhovanej  v katastrálnom   území   Ab-
rahám, obec Abrahám, na uliciach Družstevná, Hlboká, Školská, Hviezdoslavova.

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 obce Abrahám významné archeologické lokality - bohaté osíd-
lenie počas praveku, stredoveku a novoveku. Evidované archeologické náleziská sa nachádzajú aj v in-
traviláne obce vo viacerých polohách,  napr.:  v polohe „Podvrbovské“:  neolitické sídlisko,  sídliskové 
nálezy z rímskej doby, z doby sťahovania národov a zo stredoveku, pohrebisko z 11. storočia; v polohe 
„Pred školou“:  sídlisko z rímskej doby, stredoveku a z novoveku; v polohách „Nová ulica“ a „Kepiše“: 
archeologické nálezy z doby bronzovej; v polohe „Popri hlavnej ulici“: novoveké nálezy; a ďalšie.    
Vzhľadom  na  archeologickú  topografiu  územia obce Abrahám, ako aj na väčší dĺžkový rozsah navrho-
vanej  líniovej  stavby,  je  pravdepodobné, že pri  zemných prácach súvisiacich s predmetnou líniovou 
stavbou budú zistené archeologické nálezy resp. archeologické situácie. Z tohto dôvodu je nevyhnutné 
vykonať v súvislosti so zemnými prácami líniovej stavby pamiatkový - archeologický výskum. Existencia  
inžinierskych sietí v danom priestore nevylučuje objavenie archeologických nálezov, aj keď v sekundár-
nych polohách.

KPÚ  Trnava  upúšťa  od  ústneho  rokovania,  nakoľko  predložené  podklady  /projektová 
dokumentácia „Projekt stavby“ (zodpovedný projektant: Katarína Mikulášová, SPP – distribúcia, a. s.,  
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Projekcia-západ, Bratislava; dátum spracovania textovej časti projektu: 01/2023, dátum spracovania  
predloženej  grafickej  časti  projektu:  09/2022  –  prehľadná  situácia,  12/2022  –  celková  situácia)/  
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 Obce Abrahám 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 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

Doručuje sa:
1. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
2. Obec Abrahám, Stavebný úrad, 925 45 Abrahám č. 52
3. Obec Abrahám, Obecný úrad, 925 45 Abrahám č. 52 – úradná tabuľa – zverejnenie 

po dobu 15 dní

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

Pečiatka a podpis: .........................................

4. Krajský pamiatkový úrad Trnava - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

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

Pečiatka a podpis: .........................................
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5. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – elektronická úradná tabuľa (www.pamiatky.sk) 
     – zverejnenie po dobu 15 dní

6. Centrálna úradná elektronická tabuľa (www.slovensko.sk) - zverejnenie po dobu 15 dní

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

