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Trnava, 23.12.2021

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zist'ovania.

Dňa  15.12.2021 začal  Krajský pamiatkový úrad Trnava  (ďalej  len ,,KPÚ Trnava``)  na  základe žia-

dosti stavebníka - Breza, s.ľ.o., Halenárska 17, 917 01 Trnava, vo veci vyjadrenia  k projektovej doku-
mentácii líniovej stavby pre územné rozhodnutie „lBV Kátlovce, Iokalita 2,2 -5 RD -lnžinieľske siete
a komunikácie``,  navrhovanej.  na  pozemkoch  parc.  č.  reg C 361/1,  361/5,  361/6, 361/8,  361/9, 380/2,
380/5,  380/8,  380/9,  380/10,  380/11,  380/12,  380/13,  380/17,  380/18,  380/20,  380/21,  380/22,
380/23,  380/24,  380/25,  380/26  a parc.  č.  reg  E  378,  3217/79  v katastrálnom  území  Kátlovce,  obec
Kátlovce,  správne  konanie  o nevyhnutnosti  vykonat'  záchranný  pamiatkový  -  archeologický  výskum
v zmysle  §  35 ods. 4  pís.  b)  zákona  č. 49/2002  Z.  z.  o ochrane  pamiatkového fondu  v znení neskorších

predpisov (d'alej len ,,pamiatkový zákon``), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), v súvislosti s navrhovanou líniovou stavbou:

lBV Kátlovce, lokalita 2,2 -5 RD - lnžinieľske siete a komunikácie``, navrhoyanej na  pozem-
koch  parc.  č.  reg C 361/1,  361/5,  361/6,  361/8,  361/9,  380/2,  380/5,  380/8,  380/9,  380/10,  380/11,
380/12,  380/13, 380/17,  380/18, 380/20,  380/21, 380/22, 380/23,  380/24,  380/25,  380/26 a  parc. č.
reg E 378, 3217/79 v katastrálnom území Kátlovce, obec Kátlovce.

Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.

KPÚ  Trnava,  ktorý je  podľa  §  11  odseku  1  pamiatkového  zákona  vecne  príslušným  správnym
orgánom a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona  miestne príslušným správnym orgánom  na  úseku
ochrany  pamiatkového  fondu,  archeologických  nálezov  a  nálezi'sk,  v súlade  s  §  18  ods.  3  správneho

poriadku  v znení  neskorších  predpisov,  oznamuje  začatie  správneho  konania  účastníkom  správneho
konania.

KPÚ Trnava eviduje na  území obce Kátlovce viaceré archeologické náleziská  rámcovo datované
do obdobia mladšej doby kamennej. (Iengyelská  kultúra),  mladšej doby železnej a vrcholného stredove-
ku. Situovanie plánovanej. stavbe v historickom jadre obce v blízkosti kostola sv.  Ducha zvyšuje  pravde-

podobnost' zistenia archeologických nálezov a situácií.
Z uvedených dôvodov realizáciou  navrhovanej stavby sú dotknuté záujmy chránené pamiatko-

vým   zákonom   z hľadiska   ochrany   archeologických   nálezov   a nálezísk.   Vzhľadom   na   archeologickú
topografiu obce, ako aj na plánovaný rozsah výkopových prác predmetnej li'niovej stavby, je pravdepo-
dobné, že pri zemných prácach súvisiacich s výstavbou „IBV Kátlovce, lokalita 2,2 -5 RD -lnžinierske
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siete a  komunikácie"  budú  zistené  archeologické  nálezy  resp.  situácie.  Z uvedeného  dôvodu je  nevy-
hnutné  vykonať  v súvislosti  so  zemnými   prácami   predmetnej   líniovej  stavby,  v úsekoch  vedených
v blízkosti evidovaných archeologických nálezísk, záchranný pamiatkový ~ archeologický výskum.

KPÚ    Trnava    upúšťa    od    ústneho    rokovania,    nakoľko    predložené    podklady    (projektová
dokumentácia     stavby     „lBV  Kátlovce,   loka]ita   2,2  -  5   RD  -  lnžinierske  siete  a   komunikácie"

pre  územné  konanie  -  spracovateľ:  Atelier  KM,  s.r.o.,  Boleráz  721,  919  08  Boleráz;  vypracoval:  Ing.
Lukáš Mišovič a  lng. Juraj.  Kyselica  12/2021) považuje za dostatočný podklad  pre vydanie  rozhodnutia.

KPÚ  Trnava   rovnako   upúšťa   od   miestneho  zisťovania,   nakoľko  charakter  predpokladaných
archeologických nálezov a situácií miestne zisťovanie nevyžaduje.

KPÚ  Trnava  predížil  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  Krajskom  pamiat-
kovom úrade Trnava, Cukrová 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 v znení  neskor-
ších predpisov a v súlade s § 44 odsekom 4 pamiatkového zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na  úradnej  tabuli  Obce  Kátlovce  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 účastníkov konania.

Po uplynutí doby na zverejmnie Vás žiadame bezodkladne zaslať naspäť príšlušným úradom
vyplmnú  poslednú  stranu  verejnej  vyhlášky.  Návratku  je  možné  zaslať  aj  e-mailom  na  adresu:
Dodatelna.tt@ Damiatk\/.gov.sk .
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lng. arch. Gabriela Kvetanová  v z.

riaditeľka

Krajského pamiatkového úradu Trnava

Doručuje sa:

1.   Breza, s.r.o., Halenárska  17, 917 01 Trnava

2.   Marek Hrušovský,  Rošlímska 3, 919 27  Brestovany

3.   Obecný úrad Kátlovce, Kátlovce 1919 55 Kátlovce -úradná tabuľa -zverejnenie po dobu 15 dní
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