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Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 9 odseku 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), miestne príslušným 
orgánom štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 1 pamiatkového zá-
kona vecne príslušným správnym orgánom, na základe žiadosti, ktorú dňa 22.01.2020 zaslal investor 
stavby – Delta Inkaso, spol. s.r.o., Paulinská 24, 917 01 Trnava a po preskúmaní predložených doku-
mentov, vo veci stavby „IBV Špačince – SO 1 Prístupová komunikácia“, navrhovanej na pozemkoch 
parc. č. 505/107, 293, 294, 295, 296, 373, - 466, 467, 468, 469, 479, 480, 481, 482, 483  v katastrálnom  
území Špačince, pre územné konanie vo veci predmetnej stavby vydáva toto      

z á v ä z n é   s t a n o v i s k o.

Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4  pamiatkového zákona, 
po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologic-
kých nálezov a nálezísk, s realizáciou stavby „IBV Špačince – SO 1 Prístupová komunikácia“, navrhova-
nej na pozemkoch parc. č. 505/107, 293, 294, 295, 296, 373, - 466, 467, 468, 469, 479, 480, 481, 482, 
483  v katastrálnom území Špačince, 

súhlasí
s podmienkami:
1. Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. 
V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt. 

2. K zemným prácam realizovaným na riešených pozemkoch je investor povinný prizvať pracovníka 
–  archeológa  Krajského  pamiatkového  úradu  Trnava  z dôvodu  uskutočnenia  štátneho 
pamiatkového dohľadu.

3. V prípade zistenia,  resp.  narušenia archeologických  nálezov počas stavby musí  nálezca alebo 
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Tr-
nava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona  nález sa musí 
ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odbor -
ne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky 
krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na zách-
ranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Arche-
ologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba  
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 
Na nálezy,  ktoré sa nájdu počas stavby,  sa  vzťahuje  §  127 zákona č.  50/1976 Zb.  o  územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
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Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vyda-
nia, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Odôvodnenie:
Na Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len „KPÚ Trnava“) bola dňa 22.01.2020 doručená 

žiadosť investora stavby – Delta Inkaso, spol. s.r.o., Paulinská 24, 917 01 Trnava vo veci stavby  „IBV 
Špačince – SO 1 Prístupová komunikácia“, navrhovanej na pozemkoch parc. č. 505/107, 293, 294, 295, 
296, 373, - 466, 467, 468, 469, 479, 480, 481, 482, 483  v katastrálnom území Špačince.

KPÚ  Trnava  eviduje  na  území  obce  Špačince  archeologické  nálezy  a  náleziská  z  obdobia 
paleolitu,  neolitu,  doby  bronzovej,  mladšej  a  staršej  doby  železnej,  doby  rímskej  a  včasného  a 
vrcholného  stredoveku,  čo  dokazuje,  že  toto  územie  bolo  vyhľadávanou  polohou  už  od  praveku.  
Z uvedených dôvodov je v danom priestore zvýšená pravdepodobnosť výskytu archeologických nálezov 
a situácií, preto je potrebné ohlásiť začiatok zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou a umožniť 
pracovníkom KPÚ Trnava obhliadnuť ich realizáciu, s cieľom zabrániť prípadnému poškodeniu alebo 
zničeniu predpokladaných archeologických nálezov, resp. situácií.

KPÚ Trnava vykonáva štátny pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v  období 
od  začatia  zemných  prác  až  po  ich  ukončenie.  Nedodržanie  oznamovacej  povinnosti súvisiacej  
so začatím resp. ukončením zemných prác stavby môže byť sankcionované. 

Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu. 
Toto záväzné stanovisko platí pre  územné a stavebné konanie  vo veci  predmetnej  stavby.  

Podmienky tohto záväzného stanoviska žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia na danú stavbu.

                                                                                                      Ing. arch. Gabriela  K v e t a n o v á
                                                                                                                            riaditeľka
                                                                                              Krajského pamiatkového úradu Trnava

Doručuje sa: 
Delta Inkaso, spol. s.r.o., Paulinská 24, 917 01 Trnava
Na vedomie:
Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince


