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Číslo: ZA-llIl166-05IREP
Vybavuje: Mgr. Stanislava Repková, 041/2452827
V Žiline dňa 15. ll. 2011

Došlo dňa:

Zl ,11. 2011
Prílohy: Uk/. znak: Referent
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ROZHODNU
Čisl spisu:

Krajský pamiatkový úrad Žilina (ďalej len "KPÚ Žilina) ako miestne a vecne príslušný
správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa ustanovenia § 9 ods. 5 a § 11 ods.
1 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej
len "pamiatkový zákon") a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení ne-
skorších predpisov, na základe žiadosti od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy
45, 821 09 Bratislava o stanovisko pre územné rozhodnutie zo dňa 23.9.2011, podľa § 37 ods.
3 pamiatkového zákona rozhodol nasledovne:

je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum

ako predstihové opatrenie v zmysle § 37 ods. 2 pamiatkového zákona za účelom záchrany
archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby "Dial'nica D3 -
Čadca, Bukov, 2. profil", Iíniová stavba v k. ú. Oščadnica, Horelica, Čadca.

KPÚ Žilina zároveň podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona a v zmysle Vyhlášky Minis-
terstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu
určuje druh, rozsah a spôsob vykonania záchranného archeologického - výškumu
a nakladanie s nálezmi stavebníkovi - Národná dial'ničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy
45, 821 09 Bratislava:

1. miesto a rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na ploche stavby
"Dial'nica D3 - Čadca, Bukov, 2. profil", Iíniová stavba v k. ú. Oščadnica, Horelica,
Čadca.

2. spôsob vykonávania výskumu:
• V predstihu pred začatím stavebných prác bude vykonaný sondážny výskum na

úsekoch stavby, ktoré budú vymedzené pri vstupnej komisii k archeologickému
výskumu.

• Na ostatných úsekoch pri odhumusovani priestoru stavby sledovanie zemných
prác.

• V prípade zistenia relevantných nálezových situácií, plošným odkryvom v rámci
stavby.

• Následne sa podrobne zdokumentujú zistené archeologické a geologické
súvislosti.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je investor povinný:
a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) podľa § 36 odsek 2 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu

právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy,
c) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá

bude vykonávať archeologický výskum,
d) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávne-

nou osobou podľa § 39 odsek 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 10 vyhlášky
Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiat-



·~ o fondu na KPÚ Zilina, vrátane vyjadrenia Pamiatkového úradu Slovenskej
liky v Bratislave k 'sledkom výskumu.

plexne spracovanú výskumnú dokumentáciu odovzdať na KPÚ Žilina do 90 dní od
rončenia terénnej časti archeologického výskumu.

- ykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná:
známiť začatie a ukončenie terénnej časti výskumu do 5 dní KPÚ Žilina,
srupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými poznatkami,

._ onať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu nálezov
z .ýskurnu,

zacať výskum skôr, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov,
'" zvolať vstupnú, priebežnú a záverečnú odbornú komisiu za účasti zástupcov KPÚ Žilina,
~ racovať výskumnú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať náležitosti vyhlášky Minis-

a kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového
fondu,

g držať a chrániť hnuteľné archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 10 pamiatkového zákona
az do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 8 a 9 pamiatkového
zákona.

Odôvodnenie:
a základe žiadosti o vyjadrenie od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy

~, 821 09 Bratislava začal KPÚ Žilina správne konanie vo veci vydania rozhodnutia
o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum a určenia druhu, rozsahu, spôsobe

konania záchranného archeologického výskumu formou verejnej vyhlášky v súlade
s ustanovením § 18 správneho poriadku, písomne upovedomil všetkých známych účastníkov
konania a zároveň stanovil lehotu, v ktorej si účastníci konania mohli uplatniť svoje
pripomienky a návrhy. Verejná vyhláška bola vyvesená na vývesnej tabuliKPÚ-Žilina-od 30:-9.
2011 do 17. 10. 2011, na vývesnej tabuli mesta Čadca od 7. 10. 2011 do 24. 10. 2011 a na
vývesnej tabuli obce Oščadnica od 6. 10. 2011 do 20. 10. 2011. Účastníci konania nemali
pripomienky a nepodali žiadne návrhy.

V súlade s § 36 pamiatkového zákona je KPÚ Žilina v zmysle § 37 ods. 3 pamiatkového
zákona oprávnený rozhodnúť o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum
a podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona je oprávnený určiť druh, rozsah, spôsob a podmienky
vykonávania tohto výskumu a nakladanie s nálezmi.

Plánovaná výstavba diaľnice D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2. profil prechádza územím,
na ktorom doposiaľ nebol realizovaný systematický archeologický prieskum a ktorým
prechádzala v minulosti cesta prepájajúca územie Poľska s Považím. Evidované je polykultúme
sídlisko v blízkosti východnej časti stavby, na svahoch nad sútokom Oščadnice s Kysucou.

Z uvedených dôvodov je veľký predpoklad, že počas realizácie výkopových prác
v súvislosti s predmetnou stavbou môžu byť narušené archeologické nálezy, resp. nálezové
situácie v zmysle § 37 ods. 1 pamiatkového zákona. Bez realizácie záchranného archeolo-
gického výskumu by mohlo dôjsť k zničeniu dôležitých pamiatkových hodnôt.

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

Vzhľadom na vyššie uvedené správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia. Toto rozhodnutie nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej
samosprávy.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

v znení neskorších predpisov je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina.
Odvolacím orgánom je Pamiatkový úrad SR v Bratislave. Rozhodnutie správnych orgánov
v oblasti verejnej správy za podmienok ustanovených v zákone Č. 99/1963 Zb. Občianskeho
súdneho poriadku v znení neskorších predpisov je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

V súlade s § 44a pamiatkového zákona rozhodnutie podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona
po uplynutí 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote
nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahujú.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 26 správneho poriadku
a musí byt' vyvesené po dobu 14 dní na úradnej tabuli mesta Čadca, obce Oščadnica a na
úradnej tabuli KPÚ Žilina. Posledný deň vyvesenia oznámenia je dňom jeho doručenia
pre neznámych účastníkov konania.

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame túto vyhlášku zaslat' spät' na KPÚ Žilina
s vyznačením uvedených údajov.

Ing. Miloš Dudáš, CSc.
riaditeľ

Kraj ský pamiatkový úrad Žilina

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: J,.J. . 17' tÁ.,O-11 Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky, podpis: ~

I~--·------·------

.a~ MESTO ČADCA
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Odtlačok pečiatky, podpis:

Doručuje sa:
- Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45,821 09 Bratislava
- Mesto Čadca, Námestie slobody 30,02201 Čadca
- Obec Oščadnica, Námestie M. Bemáta 745,02301 Čadca
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