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Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza (ďalej len „KPÚ Trenčín“), ktorý je podľa § 11
ods. 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 ods. 5
pamiatkového zákona miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového
fondu, podľa § 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov doručuje

VEREJNOU

VYHLÁŠKOU

oznámenie o začatí konania

vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v zmysle § 35 ods. 4 a 7
pamiatkového zákona v súvislosti s líniovou stavbou „INS_FTTH_PD_PRIE_03_Bojnice časť Dubnica“
v k. ú. Dubnica pre investora Slovak Telekom a.s. v zast. TTL Group s.r.o.

KPÚ Trenčín prijal dňa 26.10.2018 žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby investora Slovak Telekom
a.s. v zast. TTL Group s.r.o. Vzhľadom k tomu, že stavba sa bude realizovať v priestore, kde je
predpoklad zistenia zatiaľ neznámych archeologických situácií a nálezov, KPÚ Trenčín oznamuje
začatie konania o vykonaní archeologického výskumu. Nakoľko je v správnom konaní väčší počet
účastníkov konania a nie sú známe majetkovoprávne podklady stavby, ktoré by umožňovali doručiť
oznámenie všetkým účastníkom konania, KPÚ Trenčín oznamuje začatie konania o nevyhnutnosti
vykonať archeologický výskum formou verejnej vyhlášky.
V súlade s ustanovením § 27 ods. 1 správneho poriadku Vám dávame možnosť pred vydaním
rozhodnutia vyjadriť sa k veci vydania rozhodnutia o vykonaní archeologického výskumu v lehote do
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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, v. r.
Krajského pamiatkového úradu
Doručí sa:
Verejnou vyhláškou v zmysle ustanovení § 26 správneho poriadku - www.pamiatky.sk
https://cuet.slovensko.sk/
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
TTL Group s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Mesto Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice
Krajský pamiatkový úrad Trenčín – vyvesenie na úradnej tabuli

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
spôsobom v mieste obvyklým. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa ..................................

Zvesené dňa ........................................

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................…
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