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VEREJN Á VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania.
Dňa 10.10.2017 začal Krajský pamiatkový úrad Trnava na základe žiadosti investora Obec
Kátlovce, 919 55 Kátlovce l konanie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum na záchranu
archeologických nálezov v zmysle § 35 ods. 7 zákona NR SR číslo 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový zákon"), v súlade
s ustanoveniami zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny
poriadok) v súvislosti s navrhovanými prácami pre stavbu:

"IBV Kátlovce- 45 RD, SO OS zásobovanie plynom" na pozemku k.ú. 3213/4, 3213/5, 3213/9,
3213/13, 3213116, 3213/27, 3219/1 a 3213/2 k.ú. Kátlovce.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
Krajský pamiatkový úrad Trnava ktorý je podľa § ll odseku l 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 nálezísk,
v súlade s § 18 odsekom 3 správneho poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie
správneho konania účastníkom správneho · konania. Krajský pamiatkový úrad Trnava eviduje v
katastri obce Kátlovce viaceré archeologické náleziská rámcovo datované do obdobia mladšej doby
kamennej, mladšej doby železnej a vrcholného stredoveku. Relatívna blízkosť potoka Vrbovec a
Horná Blava zvyšuje pravdepodobnosť existencie pravekého resp. stredovekého osídlenia v riešenej
polohe. Líniový charakter stavby zvyšuje pravdepodobnosť zistenia archeologických nálezov a
situácií. Je preto pravdepodobné, že v súvislosti, so zemnými prácami stavby dôjde k narušeniu
archeologických nálezov a situácií.
KrajSI<y pamiatkový úrad Trnava upúšťa od ústneho rokovania naKOJ.'ko situovanie dotknutých
parciel a charakter stavby považuje za dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia.
Krajský pamiatkový úrad Trnava rovnako upúšťa od miestneho zisťovania, nakoľko charakter
predpokladaných archeologických nálezov a situácií miestne zisťovanie nevyžaduje.
Účastníci správneho konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr 7 dní od
doručenia

tohto oznámenia. Na neskoršie uplatnené námietky a pripomienky sa neprihliada.

l

l KPUTT-2017/23559-3/88090/Grz
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová l ,
917 Ol Trnava v dňoch :
pondelok -od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 16,00 hod.
utorok a štvrtok- od 8,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod.
stredaod 8,00 do 12,00 a od 13 ,00 do 17,00 hod.
piatokod 8,00 do 12,00 hod.
Krajský pamiatkový úrad Trnava predÍžil v zmysle §49 ods.2 správneho poriadku lehotu na vydanie
rozhodnutia na 60 dní.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 44 odsekom 4 pamiatkového zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli obce Kátlovce, na úradnej tabuli Krajského pamiatkového úradu Trnava a na
internetovej stránke Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Pätnásty deň vyvesenia oznámenia
je dňom jeho doručenia pre účastníkov konania.
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Krajského pamiatkového úradu Trnava

l. Obecný úrad Kátlovce, 919 55
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3. Krajský pamiatkový úrad Trnava- úradná tabuľa- zverejnenie po dobu 15 dní
Vyvesené dňa:

Zvesené

dňa:

Pečiatka

a podpis: ... ......................... ..... .. ...... .

4. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky- elektronická úradná tabuľa- zverejnenie po dobu 15 dní
Vyvesené

dňa :

... ................ ... ................... .

Zvesené

dňa:

Pečiatka

a podpis: .. .... .... .. ...... .. .. ..... .... ... ....... .
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