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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 odsek 1 a odsek 2 písmeno d) zákona č. 49/2002 
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako 
vecne a podľa § 9 odsek 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany 
pamiatkového  fondu,  archeologických  nálezov  a  archeologických  nálezísk  a  podľa  §  46  zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj „správny poriadok“), 
v zmysle § 26 správneho poriadku a v súlade s § 44 odsek 4 pamiatkového zákona vydáva toto

rozhodnutie :

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“, „tunajší úrad“ alebo „správny orgán“) po 
preskúmaní  žiadosti  podanej  na  tunajšom úrade  dňa  07.  09.  2018  spoločnosťou  Východoslovenská  
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 o vyjadrenie k zámeru realizácie stavby 
„VN247  úprava  vedenia  UV247-234  =  UV247-181“,  ktorá  sa  má  uskutočniť  na  nehnuteľnostiach 
v katastroch obcí Sačurov a Sečovská Polianka, a ktorú Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 32 odsek 
4 v nadväznosti  na §  32 odsek 2 pamiatkového zákona z povahy veci  považuje za žiadosť o vydanie 
rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky – archeologickej lokality – sídliska z mladšej 
doby  kamennej  v  polohe  Široké  –  Pod  Krivu  dolinu,  ktorá  je  zapísaná  v  Ústrednom  zozname  
pamiatkového fondu (ďalej  len „ÚZPF“)  v registri  nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č.  4768/1, 
rozhodol, že

zámer  obnovy  národnej  kultúrnej  pamiatky  –  archeologickej  lokality  –  sídliska  z mladšej  doby 
kamennej  v  polohe  Široké  –  Pod Krivu  dolinu  č.  ÚZPF  4768/1  a realizácie  stavby  „VN247 úprava 
vedenia UV247-234 = UV247-181“ na nehnuteľnostiach v katastroch obcí Sačurov a Sečovská Polianka 
podľa predloženej situácie stavby (spracoval: Ing. Peter Zlaczki, dátum: 09/2018)

v rozsahu:
Úprava vzdušného elektrického VN vedenia v jestvujúcej trase v rozsahu výmeny nevyhovujúcich 

podperných bodov a vodičov VN vedenia

je z hľadiska ochrany záujmov chránených pamiatkovým zákonom

prípustný

pri dodržaní nasledujúcich podmienok:
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1. Navrhovaný  stavebný  zámer  v  schválenom  rozsahu  možno  z  hľadiska  ochrany  záujmov 
chránených pamiatkovým zákonom  pripravovať a realizovať     len za podmienky zabezpečenia 
pamiatkového – archeologického výskumu  .

Krajský  pamiatkový  úrad  Prešov  podľa  §  35  a  §  39  ods.  1  pamiatkového  zákona 
a Vyhlášky  Ministerstva  kultúry  SR  č.  253/2010  Z.  z.,  ktorou  sa  vykonáva  zákon  o ochrane 
pamiatkového fondu v znení  Vyhlášky  Ministerstva  kultúry  Slovenskej  republiky  č.  231/2014 
Z. z. (ďalej len „vyhláška“)

určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:

a) Druh výskumu:  Pamiatkový - archeologický. Cieľom výskumu je lokalizovať a následne 
preskúmať  a  zdokumentovať  predpokladané  archeologické  situácie  a  objekty 
a  vyzdvihnúť  hnuteľné  archeologické  nálezy  ohrozené  navrhovanou  stavbou, 
zdokumentovať stratigrafiu terénu.

b) Spôsob a  rozsah  vykonávania  výskumu: Archeologický  výskum bude  realizovaný  na 
ploche  stavby  „VN247  úprava  vedenia  UV247-234  =  UV247-181“  v  k.  ú.  Sačurov  
a k. ú. Sečovská Polianka. Výskum sa uskutoční nasledujúcim spôsobom:

 Na  ploche  evidovaného  archeologického  náleziska  v  polohe  Široké  –  Pod  Krivu 
dolinu pred realizáciou samotných stavebných prác bude pôdny kryt na plochách 
určených pre osadenie nových podperných bodov odťažený zemným strojom pod 
dohľadom  realizátora  výskumu  a  podľa  jeho  pokynov.  V  prípade  odkrytia 
archeologických objektov a nálezov budú práce zastavené a zachytené archeologické 
objekty budú ručne odkryté, preskúmané  a kompletne zdokumentované, pokiaľ to 
bude možné, vo svojej celistvosti. 

 Na  ostatných  úsekoch  stavby  bude  výskum  realizovaný  v  priebehu  samotných 
stavebných  prác  formou  sledovania  zemných  zásahov  zasahujúcich  pod  úroveň 
pôdneho  krytu  s  následnou  záchranou  a  dokumentáciou  zachytených 
archeologických  situácií  a  nálezov.  Zachytené  archeologické  objekty  budú 
preskúmané a zdokumentované, pokiaľ to bude možné, vo svoje celistvosti. 

c) Nakladanie  s nálezmi:  Organizácia  oprávnená  vykonávať  archeologický  výskum  je 
povinná  držať  a  chrániť  hnuteľné  archeologické  nálezy  v  zmysle  §  39  ods.  12 
pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy, podľa § 40 ods.  9 
pamiatkového zákona.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

d) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,

e) podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu 
právnickou  osobou  oprávnenou  vykonávať  archeologické  výskumy,  pričom  začatie 
výskumu sa uskutoční komisionálne za účasti odborného zamestnanca KPÚ Prešov,

f) podľa § 39 ods. 11 odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie  
spolu  so  stanoviskom  Pamiatkového  úradu  SR,  jedno  vyhotovenie  výskumnej 
dokumentácie odovzdať Archeologickému ústavu SAV,

g) odovzdať  výskumnú  dokumentáciu  zvlášť  pre  každú  výskumnú  sezónu  v prípade,  že 
výskum sa nebude realizovať len v jednom kalendárnom roku,
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h) lehotu  na  odovzdanie  výskumnej  dokumentácie  podľa  §  39  ods.  11  pamiatkového 
zákona určil  Krajský pamiatkový úrad Prešov na 120 dní  od skončenia terénnej časti  
výskumu.

2. Začiatok  a  predpokladaný  koniec  obnovy  a  zemných  prác  ohlási  stavebník  alebo  iný  ním 
splnomocnený  subjekt  Krajskému  pamiatkovému  úradu  Prešov  v  predstihu  najmenej  troch 
pracovných dní.

Štátny  pamiatkový  dohľad  na  úseku  ochrany  pamiatkového  fondu,  archeologických  nálezov 
a archeologických nálezísk bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Prešov.

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý  
sa vzťahuje.

Toto rozhodnutie  nenahrádza rozhodnutie/povolenie  príslušného stavebného úradu v zmysle 
zákona  č.  50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  v  znení  neskorších  predpisov 
(stavebný zákon).

Odôvodnenie:
Dňa  07.  09.  2018  bola  Krajskému pamiatkovému úrad  Prešov doručená  žiadosť  spoločnosti 

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 o vyjadrenie  k zámeru 
realizácie stavby „VN247 úprava vedenia UV247-234 = UV247-181“ na nehnuteľnostiach v katastroch 
obcí  Sačurov  a  Sečovská  Polianka.  Úprava  vzdušného  elektrického  VN  vedenia  v  jestvujúcej  trase 
v rozsahu výmeny nevyhovujúcich podperných bodov a vodičov VN vedenia sa má uskutočniť  podľa  
predloženej situácie stavby, ktorú spracoval Ing. Peter Zlaczki v septembri 2018. 

Po preštudovaní predloženej žiadosti a všetkých jej náležitostí tunajší úrad zistil, že na pozemku 
parc. č. KN-C 1864 k. ú. Sečovská Polianka bude navrhovaná stavba zasahovať plochu národnej kultúrnej 
pamiatky – archeologickej lokality – sídliska z mladšej doby kamennej v polohe Široké – Pod Krivu dolinu, 
ktorá je zapísaná v ÚZPF v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 4768/1.

Vzhľadom na vyššie  uvedené,  KPÚ Prešov listom č.  KPUPO-2018/19174-2/78063/HM zo dňa 
04.  10.  2018  oznámil  začatie  konania  o  zámere  obnovy  predmetnej  národnej  kultúrnej  pamiatky 
a realizácie rekonštrukcie vzdušného elektrického VN vedenia na nehnuteľnostiach v katastroch obcí  
Sačurov  a  Sečovská  Polianka  formou  verejnej  vyhlášky.  Vzhľadom  na  povahu  veci  a  veľký  počet  
účastníkov konania v oznámení o začatí konania tunajší úrad zároveň v zmysle § 49 odsek 2 správneho 
poriadku upovedomil účastníkov konania o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci 
najneskôr do 60 dní odo dňa začatia konania. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli KPÚ Prešov, 
zároveň  bolo  oznámenie   odoslané  na  vyvesenie  na  webovom  sídle  úradu 
(http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula),  na  úradnej  tabuli  obce  a  na  centrálnej  úradnej 
elektronickej  tabuli  na  portáli  www.slovensko.sk,  v časti  „Elektronická  úradná  tabuľa“  v  termíne  od 
04. 10. 2018 do 18. 10. 2018. 

V súlade s ustanovením § 33 správneho poriadku majú účastníci konania a zúčastnené osoby 
právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie. Správny orgán dal účastníkom konania možnosť, aby sa pred 
vydaním  rozhodnutia  vyjadrili  k  jeho  podkladu  i  k  spôsobu  jeho  zistenia,  prípadne  navrhli  jeho 
doplnenie. Zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky ani doplnenia.

Krajský  pamiatkový  úrad  Prešov  vydal  následne  toto  rozhodnutie,  v  ktorého výrokovej  časti  
v zmysle § 36 pamiatkového zákona podmienil zamýšľanú stavebnú činnosť realizáciou pamiatkového – 
archeologického výskumu a zároveň v zmysle § 39 pamiatkového zákona určil  konkrétne podmienky  
jeho vykonávania. Pri stanovení metodiky výskumu vychádzal tunajší úrad najmä z rozsahu a charakteru 
navrhovaných stavebných prác,  z  doterajších  poznatkov o nálezisku  a  z  obvyklej  metodiky  výskumu 
pravekých  sídlisk.  Cieľom  archeologického  výskumu  je  lokalizovať  a  následne  preskúmať 
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a zdokumentovať predpokladané archeologické situácie a objekty a vyzdvihnúť hnuteľné archeologické 
nálezy ohrozené navrhovanou stavbou, zdokumentovať stratigrafiu terénu. 

V  rozhodnutí  sú  zahrnuté  ďalšie  podmienky  vo  veci  realizácie  výskumu  až  po  odovzdanie 
výskumnej  dokumentácie,  vyplývajúce  z  príslušných  ustanovení  pamiatkového  zákona  a  vyhlášky.  
Zoznam  právnických  osôb  oprávnených  Ministerstvom  kultúry  SR  na  vykonávanie  archeologického 
výskumu  je  k  dispozícii  na  Krajskom  pamiatkovom  úrade  Prešov  a  na  internetovej  stránke  
www.culture.gov.sk.

Nakoľko je v správnom konaní väčší počet účastníkov konania, správny orgán toto rozhodnutie 
doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 44 odsek 4 pamiatkového zákona  a § 26 
správneho  poriadku  a  musí  byť  vyvesené  na  úradnej  tabuli  KPÚ  Prešov,  na  webovom  sídle  úradu 
(http://www.pamiatky.sk/sk/page/uradna-tabula),  na  úradnej  tabuli  obce  a  na  centrálnej  úradnej 
elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“ po dobu 15 dní. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

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

Poučenie:
Proti  tomuto  rozhodnutiu  sa  môže  účastník  konania  v súlade  s ustanovením  §  53  a  §  54 

správneho  poriadku  odvolať  na  správnom  orgáne,  ktorý  rozhodnutie  vydal,  t.  j.  na  Krajskom 
pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01  Prešov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Eva Semanová v. r.
riaditeľka

Krajského pamiatkového úradu Prešov

Doručuje sa
Verejnou vyhláškou v zmysle § 26 správneho poriadku účastníkom konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva 
k dotknutým nehnuteľnostiam, ak ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti k týmto nehnuteľnostiam 
môžu byť v tomto konaní priamo dotknuté.

Na vedomie
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361.
Obec Sačurov, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov.
Obec Sečovská Polianka, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka.
Mesto Vranov nad Topľou – Stavebný úrad, Dr. C. Daxnera č. 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 00332933.
Krajský pamiatkový úrad Prešov, na založenie do spisu. 

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je  
dňom doručenia.

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby .............................................


