
KRAJSKÝ 
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TRNAVA SERED 

Číslo: KPUTI-2019/3021-4/5726/Hor,SI 
KPUTI-2018/23814 

Vybavuje: Ing. Horváthová - 033/2452828 
Mgr. Sládok, PhD. - 033/2452 834 

V Trnave dňa 23.01.2019 

Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon") vecne príslušným 
správnym orgánom a podľa§ 9 odseku 5 pamiatkového zákona miestne príslušným správnym orgánom 
na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov, doručuje 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU 
oznámenie o vydaní rozhodnutia: 

Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len „KPÚ Trnava") v správnom konaní o nevyhnutnosti 
·vykonať záchranný pamiatkový výskum, začatom oznámením v predmetnej veci pod č. k. KPUTI-
2018/23814-3/101644/Hor,SI zo dňa 19.12.2018, v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 7 pamiatkového zákona, 
na základe žiadosti spoločnosti Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 49, 949 11 Nitra, v zastúpení inves
tora stavby - Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 847 16 Bratislava, o vyjadrenie k projekto
vej dokumentácii líniovej stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie „DS_Sereď, 2x22 kV 
vedenia VN 359,1026, VNK", navrhovanej na území mesta Sereď, obcí Veľká Mača, Abrahám a Malá 
Mača a mesta Sládkovičovo, vydáva toto 

ROZHODNUTIE: 

Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území líniovej stavby 
„DS_Sereď, 2x22 kV vedenia VN 359,1026, VNK" (stavebné objekty: „ SO 01 VN káblové vedenie" a „ SO 
02 VN vzdušné vedenie"); navrhovanej v katastrálnych územiach: k. ú. Sereď, mesto Sereď; k. ú. 
Veľká Mača, obec Veľká Mača; k. ú. Abrahám, obec Abrahám; k. ú. Malá Mača, obec Malá Mača; 
k. ú. Sládkovičovo, mesto Sládkovičovo, bude podľa§ 35 ods. 7 v nadväznosti na§ 35 ods. 4 písm. b) 
pamiatkového zákona vykonaný záchranný pamiatkový výskum. 

1. KPÚ Trnava podľa § 39 ods. 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky 
vykonávania tohto výskumu: 

a) druh výskumu: archeologický, 

b) rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na ploche líniovej stavby „DS_Sereď, 
2x22 kV vedenia VN 359,1026, VNK" v rozsahu navrhovaných VN káblových vedení v zemi, t. j. 
stavebného objektu „SO 01 VN káblové vedenie". 
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c) spôsob vykonávania výskumu: 
Archeologický výskum sa vykoná formou obhliadky zemných prác pozostávajúcej z povrchového 
zberu, dočistenia a dokumentácie archeologických situácií a záchrany archeologických nálezov 
počas prebiehajúcich výkopových prác predmetnej líniovej stavby. V prípade zistenia 
archeologickej situácie v ryhe sa vykopaná zemina z miesta jej narušenia preskúma aj 
detektorom kovov. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami 
archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby. 

2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný: 

a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 
b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou 

oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle§ 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej 

„oprávnená osoba"), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného 
podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím, 

c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava. 
d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude 

vykonávať archeologický výskum, 
e) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou 

osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR 
č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, na KPÚ Trnava 
a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, 

f) odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dní 
od ukončenia terénnej časti výskumu. 

3. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná riadiť sa ustanoveniami 
pamiatkového zákona. 

4. Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii 
v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o ochrane pamiatkového fondu. 

5. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich odovzdania 
alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude o. i. obsahovať 
zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov. 

6. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. hroby a nálezy architektúr) a ľudských 
kostrových nálezov bude_prizvaný pracovník KPÚ Trnava, ktorý určí ďalší postup prác. 

7. Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca ďalej 

s archeologickým nálezom naloží v zmysle§ 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona. 

8. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk bude 
vykonávať pracovník KPÚ Trnava. 

9. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej líniovej stavby. 
Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia na danú líniovú stavbu. 

Odôvodnenie: 
Na KPÚ Trnava bola dňa 28.11.2018 doručená žiadosť spoločnosti Enaco, s.r.o., Na Čerešňo

vom vrchu 49, 949 11 Nitra, v zastúpení investora stavby - Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 
6, 847 16 Bratislava, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii líniovej stavby pre územné rozhodnutie 
a stavebné povolenie „DS_Sereď, 2x22 kV vedenia VN 359, 1026, VNK" (stavebné objekty: „ SO 01 VN 
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káblové vedenie" a 11SO 02 VN vzdušné vedenie"), navrhovanej v katastrálnych územiach: k. ú. Sereď, 

mesto Sereď; k. ú. Veľká Mača, obec Veľká Mača; k. ú. Abrahám, obec Abrahám; k. ú. Malá Mača, 
obec Malá Mača; k. ú. Sládkovičovo, mesto Sládkovičovo. 

K žiadosti bola pripojená projektová dokumentácia líniovej stavby pre územné rozhodnutie a stavebné 
povolenie (v rozsahu: sprievodná správa, mapa širších vzťahov, rezy- dodávateľ projektu: Enaco, s.r.o., 
Nitra, Ing. Vladimír Čurgali; zodpovedný projektant: Ing. Marián Šabík; 08-10/2018). 

KPÚ Trnava oznámením č. KPUTI-2018/23814-3/101644/Hor,SI zo dňa 19.12.2018 formou ve
rejnej vyhlášky začal správne konanie vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný 
pamiatkový - archeologický výskum v súvislosti s navrhovanými zemnými prácami predmetnej líniovej 
stavby. KPÚ Trnava uvedeným oznámením zároveň predÍžil lehotu na vydanie rozhodnutia v danej veci 
na 60 dní. 

KPÚ Trnava eviduje na území dotknutých miest a obcí Trnavského kraja významné archeologic
ké lokality z obdobia praveku, stredoveku a novoveku; napríklad: na území mesta Sereď: archeologické 
náleziská z doby neolitickej, bronzovej, halštatskej, !aténskej, stredoveku a novoveku; v k. ú. Veľká 
Mača: ranostredoveké pohrebiská z 10. až 12. storočia, nálezy z obdobia raného stredoveku; v k. ú. 
Abrahám: sídliskové nálezy z obdobia neolitu, z doby bronzovej, halštatskej, !aténskej, stredoveku 
a novoveku, pohrebisko z doby rímskej, kostrové pohrebisko z 11. storočia; v k. ú. Malá Mača : sídlisko 
z doby rímskej, neolitické pohrebisko, včasnostredoveké a stredoveké sídlisko; v k. ú. Sládkovičovo : 

archeologické nálezy a náleziská z obdobia praveku (neskorá doba kamenná, doba bronzová, staršia 
a mladšia doba železná, doba rímska) a z obdobia vrcholného a neskorého stredoveku. 

Z dôvodu zvýšenej frekventovanosti archeologických lokalít v danom území a vzhľadom 
na líniový charakter stavby s dÍžkou trasy 9200 m je pravdepodobné, že pri zemných prácach 
súvisiacich s predmetnou líniovou stavbou budú zistené archeologické nálezy resp. situácie. 
Z uvedených dôvodov je nevyhnutné vykonať v súvislosti so zemnými prácami líniovej stavby, 
v rozsahu navrhovaných VN káblových vedení v zemi, záchranný pamiatkový - archeologický výskum. 

Plánovaný rozsah výkopových prác pre zemné káblové vedenia KPÚ Trnava zohľadnil pri určení 
spôsobu vykonávania záchranného pamiatkového - archeologického výskumu, a to formou obhliadky 
zemných prác oprávnenou osobou - archeológom, pozostávajúcej z povrchového zberu, dočistenia a 
dokumentácie archeologických situácií a záchrany archeologických nálezov počas prebiehajúcich 
výkopových prác líniovej stavby. Používanie detektoru kovov zefektívni vyhľadávanie kovových artefak
tov. Bez realizácie archeologického výskumu by mohlo dôjsť k zničeniu dôležitých pamiatkových hod
nôt. 

Vzhľadom na vyššie uvedené správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto roz
hodnutia. 

Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologic
kého výskumu je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch a Pamiatkovom úrade SR. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia 
prostredníctvom KPÚ Trnava na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca 

platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 

Toto oznámenie o vydaní rozhodnutia má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho po
riadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 44 odsekom 4 pamiatkového zákona a musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Sereď, Obce Veľká Mača, Obce Abrahám, Obce Malá 
Mača, Mesta Sládkovičovo a KPÚ Trnava, na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového úradu Sloven
skej republiky, Bratislava (www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli 



Strana 4 KPUTT-2019/3021-4/5726/Hor,SI 

www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa". Pätnásty deň vyvesenia oznámenia je dňom 
jeho doručenia pre účastníkov konania. 

Po uplynutí doby na zverejnenie Vás žiadame bezodkladne zaslať naspäť príslušným úradom 
vyplnenú poslednú stranu verejnej vyhlášky. Návratku je možné zaslať aj e-mailom na adresu: 
podatelna.tt@pamiatkv.gov.sk. 

Doručuje sa: 

1. Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 49, 949 11 Nitra 

Ing. arch. Gabriela Kvetanová v. r. 
riaditeľka 

Krajského pamiatkového úradu Trnava 

2. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 847 16 Bratislava 

3. Mesto Sereď, Oddelenie ÚPaSP, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

4. Obec Veľká Mača, Stavebný úrad, Sereďská 137, 925 32 Veľká Mača 

5. Mestský úrad Sládkovičovo, Spoločný stavebný úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo 

@ Mesto Sereď, Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď- úradná tabuľa - zverej-

nenie po dobu 15 dní ~ 

Vyvesené dňa: „„ .J:f.j~f..„?!.f.7..„„ „.„„ Zvesené dňa : „./.!..://.„!.:,/'.:Z„„„ .. „„„ 
Pečiatka a podpis: .. „ „ .... -:- .... . . „ . . . ..•. 

7. Obec Veľká Mača, Obecný úrad, Sereďská 137, 925 32 Veľká Mača - úradná tabuľa - zver 

po dobu 15 dní 

Vyvesené dňa : .. „ .. . „„„„„„.„ ..• „„„.„ „ .. . „„ Zvesené dňa: 

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

8. Obec Abrahám, Obecný úrad, č. 52, 925 45 Abrahám - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní 

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

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

9. Obec Malá Mača, Obecný úrad, Hlavná ul. 127 /46, 925 21 Malá Mača - úradná tabuľa - zverejnenie 

po dobu 15 dní 

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

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

10.Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo - úradná tabuľa - zverejne

nie po dobu 15 dní 

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

Pečiatka a podpis: . „.„„ „ . . „. „ „„.„„ .. „„„„ .. „ . 
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11.Krajský pamiatkový úrad Trnava - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní 

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

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

12. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky- elektronická úradná tabuľa (www.pamiatky.sk) 
- zverejnenie po dobu 15 dní 

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


