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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
 

     Krajský pamiatkový úrad Nitra, podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len pamiatkový zákon) ako vecne príslušný orgán 
špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 citovaného zákona ako miestne príslušný orgán 
špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 46 zákona č. 71/1967 
Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva toto 
 

rozhodnutie  
 

     Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej len "KPÚ Nitra") v zmysle § 35 ods. 4 písm. b), § 35 ods. 7 
a § 36 ods. 3 pamiatkového zákona z vlastného podnetu a v nadväznosti na oznámenie č. KPUNR-
2020/8517-3/29074/PAT zo dňa 21. 04. 2020 rozhodol, že je nevyhnutné vykonať záchranný 
archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na 
území stavby: 
 

"Telekomunikačná sieť Kalinčiakovo - Veľké Krškany",  
 

parc. č. 394, 1311 reg. "C", kat. úz. Kalinčiakovo,  
parc. č. 798, 799, 800/1, 116/1,2, 117, 118, 793/2, 792/57 reg. "C", kat. úz. Veľké Krškany, okr. Levice 

(ďalej len „stavba“). 
 
     KPÚ Nitra podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona a vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 
Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, v znení vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z. 
(ďalej len „vyhláška vykonávajúca pamiatkový zákon“), určuje nasledujúce podmienky vykonávania 
záchranného archeologického výskumu: 
 
1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu: 

a) archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania 
plošného odkryvu plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vrátane 
skrývky ornice, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou 
na mieste nálezov a  odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,  

b) v mieste nálezov budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického 
výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby na vykonávanie archeologického výskumov, 

c) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcu nálezu, prevod vlastníctva 
a správy archeologických nálezov stanovuje § 40, ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona. 
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2.  Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 
a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 
b) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu 

právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou 
v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 
pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne 
upovedomí KPÚ Nitra, 

c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu, 
d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby, 
e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr 

v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší 
postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s KPÚ Nitra, 

f) zabezpečiť, aby oprávnená osoba predložila podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona 
výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PÚ SR“) na 
posúdenie do 60 dní od skončenia terénnej časti záchranného archeologického výskumu 
a o termíne predloženia výskumnej dokumentácie PÚ SR písomne informovať KPÚ Nitra, 

g) jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu spracovanej oprávnenou 
osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky 
vykonávajúcej pamiatkový zákon vrátane stanoviska PÚ SR bezodplatne odovzdať KPÚ 
Nitra do 15 dní od doručenia stanoviska PÚ SR k výskumnej dokumentácii. 

h) jedno vyhotovenie dokumentácie archeologického výskumu bezodplatne odovzdať 
Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra, na vedenie 
evidencie. 

i) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie 
archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese: 
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana- 
pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html 

       
 Štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu vykonáva KPÚ Nitra.  
       

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie stratí platnosť po uplynutí troch rokov  
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, ak v tejto lehote nebude vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 

 
O d ô v o d n e n i e : 

 
      KPÚ Nitra dňa 05. 04. 2020 obdržal žiadosť stavebníka o záväzné stanovisko k pripravovanej 
stavbe. Po oboznámení sa polohou, rozmermi a rozsahu stavby KPÚ Nitra dňa 21. 04. 2020 
oznámením č. KPUNR-2020/8517-3/29074/PAT začal z vlastného podnetu správne konanie v zmysle 
§ 35 ods. 4 písm. b), § 35 ods. 7 a § 36 ods. 3 pamiatkového zákona, o nevyhnutnosti vykonania 
záchranného archeologického výskumu na mieste uvažovanej stavby.  
 
     V nadväznosti na oznámenie KPÚ Nitra rozhodol v predmetnej veci. Účastníkom správneho 
konania sú stavebník, organizácia ARPA, spol. s r. o., Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, 
a vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností. 
 
      KPÚ Nitra túto požiadavku naznačil v záväznom stanovisku č. KPUNR-2020/8517-2/29068/PAT      
zo dňa 21. 04. 2020, ktoré bolo vydané v zmysle § 30 ods. 4 pamiatkového zákona.  
 
 Územie dotknuté navrhovanou stavbou sa nachádza v oblasti, v ktorej sa našli doklady osídlenia                       
z viacerých pravekých a historických období dejín ľudstva. Ide najmä o prítomnosť osídlenia 
z obdobia mladšej doby kamennej, staršej doby bronzovej, mladšej doby železnej a zo stredoveku. 
O prítomnosti nálezísk svedčia najmä podrobné povrchové prospekcie realizované v blízkej minulosti. 

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-
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Preto KPÚ Nitra považuje zabezpečenie archeologického výskumu za nevyhnutnú formu pamiatkovej 
ochrany a záchrany potenciálnych archeologických nálezov a nálezových situácií na mieste stavby. 
 
      KPÚ Nitra posúdil celkový geomorfologický charakter dotknutého územia, rozsah a druh 
navrhovanej stavebnej aktivity, ako aj možný výskyt dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov. 
KPÚ Nitra dospel k záveru, že na riešenom území je samotnou realizáciou stavby veľmi 
pravdepodobné porušenie či zničenie archeologických nálezov alebo nálezových situácií. Preto KPÚ 
Nitra považuje záchranný archeologický výskum za nevyhnutnú formu pamiatkovej ochrany 
a záchrany potenciálnych archeologických nálezov a nálezových situácií  na mieste stavby. 

 
Rozhodnutie bolo vydané v zmysle pamiatkového zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov. 
Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 
      Toto rozhodnutie sa doručuje formou verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obecného a stavebného úradu mesta Hurbanovo, 
Krajského pamiatkového úradu Nitra, na webovom sídle Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 
a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk. Posledný deň vyvesenia 
oznámenia je dňom jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania. 
 

P o u č e n i e : 
 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie 
sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. na KPÚ Nitra. 
 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
       
 
 
 
 
 

      Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD. 
         poverený zastupovaním riaditeľa 
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Doručuje sa 
ARPA, spol. s r. o., Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 45941530  

 
Mesto Levice, mestský a stavebný úrad, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice - úradná tabuľa - zverejnenie po 
dobu 15 dní: 

 
 
Vyvesené dňa: ..........................................   Zvesené dňa: .......................................... 
   Pečiatka a podpis 

 
 
 
 
Obec Krškany, obecný a stavebný úrad, 934 01 Krškany 115 - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 

 
 
Vyvesené dňa: ..........................................   Zvesené dňa: ......................................... 
   Pečiatka a podpis  

 
 
 
 
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II 8, 949 01 Nitra  
- úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní: 

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

Pečiatka a podpis 

 
 
 
 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814  06  Bratislava 

 
(email: webmaster@pamiatky.gov.sk)    Vyvesené dňa:........................................ 

 
 
 
 
Elektronická úradná tabuľa  

 
(email: https://cuet.slovensko.sk/)   Vyvesené dňa: ....................................... 
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