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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  11.10.2022  začal  Krajský  pamiatkový  úrad  Trnava  (ďalej  len  „KPÚ  Trnava“)  na  základe 
žiadosti stavebníka Obce Hviezdoslavov, so sídlom Hviezdoslavov č. 8, o vyjadrenie k projektu líniovej 
stavby  „Cyklodopravné  trasy  Hviezdoslavov“ na  pozemkoch  v  katastrálnom  území  Hviezdoslavov 
obce Hviezdoslavov, v katastrálnom území Kvetoslavov obce Kvetoslavov a v katastrálnom území Milo-
slavov obce Miloslavov správne konanie o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeolo -
gický výskum v zmysle § 35 ods. 4 písm. b a § 35 ods. 7 zákona č. 49/2002 Z. z. o  ochrane pamiatkové-
ho fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v súvis-
losti s navrhovanou líniovou stavbou „Cyklodopravné trasy Hviezdoslavov“ na pozemkoch v katastrál-
nom území Hviezdoslavov obce Hviezdoslavov, v katastrálnom území Kvetoslavov obce Kvetoslavov a v 
katastrálnom území Miloslavov obce Miloslavov.

KPÚ Trnava, ktorý je podľa § 11 ods. 1 pamiatkového zákona vecne príslušným správnym orgá -
nom  a podľa  §  9  ods.  5  pamiatkového  zákona  miestne  príslušným  správnym  orgánom  na  úseku 
ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, v súlade s § 18 ods. 
3 správneho poriadku oznamuje začatie správneho konania účastníkom správneho konania.

KPÚ Trnava eviduje v úsekoch predmetnej stavby SO 01, staničenie 0,0 až 0,5 km a SO 05, 
staničenie  0,2 až 1,3 archeologické náleziská a archeologický potenciál  z obdobia bronzovej  doby 
a rímskej  doby.  Z  tohto  dôvodu  sú  dotknuté  záujmy  chránené  pamiatkovým  zákonom  z  hľadiska 
ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk, a preto je nevyhnutné vykonať v súvislosti 
so zemnými prácami predmetnej stavby záchranný pamiatkový – archeologický výskum.

Krajský pamiatkový úrad Trnava upúšťa od ústneho rokovania a miestneho zisťovania, nakoľko z 
vlastnej činnosti pozná dotknuté územie a predložená žiadosť s prílohou je dostatočným podkladom  
pre vydanie rozhodnutia.

KPÚ Trnava začal správne konanie formou verejnej vyhlášky v zmysle § 44 ods. 4 pamiatkového 
zákona, nakoľko počet účastníkov konania je väčší ako desať.
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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, Cukro-
vá 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 a v súlade s § 44 
ods. 4 pamiatkového zákona musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hviezdoslavov 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 účast -
níkov 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@pamiatky.gov.sk.

 Ing. arch. Gabriela Kvetanová v. z.
                                                                                                                                        riaditeľka    
                                                                                                               Krajského pamiatkového úradu Trnava
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Doručuje sa:

1. Obecný úrad Hviezdoslavov – stavebný úrad, 930 41 Hviezdoslavov č. 8

2. Obec Hviezdoslavov, 930 41 Hviezdoslavov č. 8 – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

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

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

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

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

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

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

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