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Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej iba „KPÚ Trenčín“) ktorý je podľa § 11 odseku 1 zákona NR SR 

číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„pamiatkový zákon“) vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového 

zákona miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 18 

odseku 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej iba „správny poriadok“) v znení 

neskorších predpisov, doručuje 

 

 

V E R E J N O U     V Y H L Á Š K O U 

oznámenie  o začatí konania 

 

vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v zmysle § 35 ods. 4 a 
§ 35 ods. 7 pamiatkového zákona v súvislosti so stavbou: „TN_ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, 
TS“ k. ú. Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany, Biskupice, Bánovce nad Bebravou, kraj: 
Trenčiansky, investor: Západoslovenská distribučná, a.s. 
 
Investor stavby: Západoslovenská distribučná, a.s. doručil KPÚ Trenčín dňa 02.08.2019 žiadosť 
o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby: 
„TN_ES Bánovce n/B – ES Topoľčany, VNK, TS“. Stavba bude realizovaná v okresoch Bánovce nad 
Bebravou, Trenčiansky kraj a v okrese Topoľčany, Nitriansky kraj. Pre územie Nitrianskeho kraja je 
podľa pamiatkového zákona miestne a vecne príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany 
pamiatkového fondu Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej „KPÚ Nitra“). Vzhľadom k vyššie 
uvedenému sa k vyššie uvedenému zámeru výstavby v k. ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, 
Solčianky, Norovce vyjadruje KPÚ Nitra. 
 
KPÚ Trenčín eviduje v trasovaní navrhovaného VN podzemného vedenia v katastrálnom území 
Biskupice lokalitu osídlenú v období lengyelu II a neskorej doby lužickej (stupeň HaC) 
a v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou osídlenie z obdobia eneolitu a laténu. Vzhľadom 
k pravdepodobnosti narušenia doposiaľ nepreskúmaných archeologických situácií 
a k archeologickému potenciálu katastrov územia dotknutého výstavbou je nevyhnutné zabezpečenie 
realizácie archeologického výskumu v rámci vyššie uvedenej stavby. KPÚ Trenčín oznamuje začatie 
konania o vykonaní archeologického výskumu. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniou stavbu 
prechádzajúcu územím katastrov obcí Chudá Lehota, Šišov, Pečeňany, Veľké Chlievany a mesta 
Bánovce nad Bebravou KPÚ Trenčín oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou a zároveň v zmysle 
§ 30 odsek 4 pamiatkového zákona súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby.  
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V súlade s ustanovením § 27 ods. 1 správneho poriadku vám dávame možnosť pred vydaním 

rozhodnutia vyjadriť sa k veci vydania rozhodnutia o archeologickom výskume v lehote do 10 dní odo 

dňa doručenia tohto oznámenia. Vzhľadom k vyššie uvedenému KPÚ Trenčín podľa § 49 správneho 

poriadku stanovil, že sa lehota na rozhodnutie predlžuje na 60 dní.  

 
 
 
 

 

PhDr. Eva Gazdíková 
riaditeľka KPÚ Trenčín 

v. r.  
 
 
 
Oznámenie sa doručí: 
 
1. Verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 26 správneho poriadku - www.pamiatky.sk 
2. Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 
3. Obec Chudá Lehota, Chudá Lehota 21, 956 38 Šišov 
4. Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov 
5. Obec Pečeňany, Pečeňany 105, 956 36 Pečeňany 
6. Obec Veľké Chlievany, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany 
7. Mesto Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Farská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
8. Krajský pamiatkový úrad Nitra 
9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín – vyvesenie na úradnej tabuli 

 
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Obce Chudá Lehota, Obce Šišov, Obce Pečeňany, Obce Veľké Chlievany, Mesta Bánovce nad 
Bebravou a KPÚ Trenčín spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej elektronickej tabuli Pamiatkového 
úradu SR (www.pamiatky.sk) a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli 
www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je 
dňom doručenia. 
 
Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom 
príslušného úradu na adresu: KPÚ Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín resp. na e-mail: 
podatelna.tn@pamiatky.gov.sk 

 
 
 

Obec Chudá Lehota, Chudá Lehota 21, 956 38 Šišov 
 
 

Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
 
 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.slovensko.sk/
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Obec Šišov, Šišov 63, 956 38 Šišov 
 
Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
 
 
 
Obec Pečeňany, Pečeňany 105, 956 36 Pečeňany 
 
Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
 
 
 
Obec Veľké Chlievany, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany 
 
Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
 
 
 
Mesto Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad, Farská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
 
Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 
 
 
 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
 
Vyvesené dňa ..................................   Zvesené dňa ........................................ 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................... 


