
váš list č. / zo dňa:       3399/17449/30301/2021     /   17.03.2021
číslo konania: KPUKE-2021/6794-02/39438/HT
vybavuje / kontakt: Mgr. Martin Horvát / 055-2455 111 / podatelna.ke@pamiatky.gov.sk
Košice, 18.05.2021
 

Verejná vyhláška

Stavba:  Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou - Šaca,  kat.  územie Drienovec,  Moldava nad 
Bodvou, Budulov, Mokrance, Čečejovce, Cestice, Veľká Ida, Šaca, Železiarne, Perín Chym 
- oznámenie o začatí správneho konania.

Krajský pamiatkový úrad Košice (ďalej len „správny orgán“), ktorý je podľa § 11 odseku 1 
zákona 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  je  miestne  príslušným  správnym  orgánom  na  úseku  ochrany  pamiatkového  fondu, 
archeologických nálezov a archeologických nálezísk, a podľa § 18 odseku 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok)  v  znení  neskorších predpisov  (ďalej  len „správny poriadok“) 
oznamuje všetkým známym účastníkom konania 

začatie správneho konania dňom –  18.05.2020  

na  podnet  správneho orgánu vo  veci  vydania  rozhodnutia  o nevyhnutnosti  vykonať  pamiatkový 
archeologický  výskum (ďalej  len  „archeologický  výskum“)  ako  záchranné  opatrenie  na  stavbe 
Rýchlostná cesta  R2 Moldava nad Bodvou -  Šaca  na parcelách v katastrálnom území  Drienovec, 
Moldava  nad  Bodvou,  Budulov,  Mokrance,  Čečejovce,  Cestice,  Veľká  Ida,  Šaca,  Železiarne,  Perín 
Chym,  podľa  §  35  odsekov  4a, 4b  a  7  pamiatkového  zákona  v spojitosti  s  §  36  odsekom  3 
pamiatkového  zákona,  a  o  podmienkach  vykonávania  tohto  výskumu,  podľa  §  39  odseku  3 
pamiatkového  zákona.  Žiadosť  o  stanovisko  k dokumentácii  na  územné  rozhodnutie  podala  dňa 
25.03.2021  Národná  diaľničná  spoločnosť,  a.  s.,  Dúbravská  cesta  14,  841  04  Bratislava.  Prílohou 
žiadosti bola dokumentácia na územné rozhodnutie.

Stavebníkom je, podľa údajov v projektovej dokumentácii, Národná diaľničná spoločnosť, a. 
s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Zhotoviteľom projektovej dokumentácie je Dopravoprojekt,  
a. s., Kominárska 2, 4 832 03 Bratislava.

Navrhovaná stavba je situovaná v katastroch obcí Drienovec, Moldava nad Bodvou, Budulov, 
Mokrance,  Čečejovce,  Cestice,  Veľká  Ida,  Šaca,  Železiarne,  Perín  Chym.  Celková  dĺžka  trasy 
v projektovanom úseku je 17 966,3 km.

Prílohou žiadosti o stanovisko k územnému konaniu pre predmetnú stavbu rýchlostnej cesty 
je aj elaborát archeologického prieskumu, vytvorený v roku 2019 Mgr. Jurajom Malecom, toho času 
zo  spoločnosti  Archeológia  Zemplín  s.  r.  o..  Elaborát  je  vytvorený  pomocou  šiestich  publikácií 
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a sledovaním satelitných snímok zo stránky Google Earth. Z elaborátu nevyplýva, že boli zozbierané 
všetky  najnovšie  zistenia  z archeologických  výskumov,  a  ani  to,  že  archeológ  Malec  vykonal 
povrchovú  prospekciu  priamo  na  trase  rýchlostnej  cesty.  Napriek  tomu  dáva  elaborát  približnú 
predstavu hlavne pre stavebníka o rozsahoch archeologických lokalít.  

Navrhovaná stavba začína na hranici  katastrov Drienovec – Moldava nad Bodvou a z juhu 
obchádza Moldavu n. B, Mokrance a Čečejovce, kde sa stáča v oblúku na sever a severne obchádza 
obce  Cestice  a Veľká  Ida.  V obci  Veľká  Ida  sa  komunikácia  vyhýba  priemyselnému  parku  z juhu 
a v pravotočivom  oblúku  zatáča  na  sever,  kde  končí  za  križovatkou  Šaca  –  Železiarne. 
Z najvýznamnejších archeologických lokalít, získaných aj vďaka ostatným archeologickým výskumom 
z Moldavy nad Bodvou, vyplýva, že sa osídlenie tu sústredilo južne od obce, kde výskumy pri Tescu 
a obchodnom centre potvrdili  rozsiahle výrobné objekty zo slovanského osídlenia.  Tiež tu máme 
doložené osídlenie z neolitu, halštatu a laténu. 

V Mokranciach  bolo  realizovaných  viacero  výskumov  hlavne  v extraviláne  obce,  ktoré 
potvrdili najmä neolitické osídlenie južne od obce v blízkosti železničnej trate. 

Čečejovce patria k najbohatšej obci územia, čo sa týka archeologických nálezísk. Evidujeme tu 
osídlenie od paleolitu, neolitu, halštatu v rozsiahlych archeologických lokalitách. Je preto predpoklad, 
že v danom katastri bude zachytené najväčšie množstvo archeologických objektov. 

Vo Veľkej Ide realizuje v súčasnosti najväčší počet archeologických výskumov a prieskumov 
Mgr. Šimčík. Výskumy sú koncentrované v novovybudovanom priemyselnom parku, ktorý rýchlostná 
cesta v návrhu obchádza z juhu. Nálezy môžeme datovať do praveku. Ďalšie nálezy pochádzajú z doby 
bronzovej,  laténskej  a stredoveku.  V Šaci,  kde  rýchlostná  cesta  končí,  je  možné  predpokladať 
osídlenie z doby rímskej. 

Archeologické  výskumy,  ktoré  boli  v minulosti  realizované  v tesnej  blízkosti  cesty  hlavne 
v Čečejovciach, je možné predpokladať zachytenie archeologických objektov takmer s úplnou istotou 
aj  vďaka  rozsahu  stavby.  V ostatných  lokalitách  sú  archeologické  lokality  predpokladané  hlavne 
povrchovou  prospekciou  a ohlásením  náhodných  nálezov.  Je  preto  možné,  že  na  trase  budú 
zachytené  nové,  doteraz  neevidované,  archeologické  nálezy,  ktorých  rozsah  nie  je  možné 
predpokladať.  Z tohto  dôvodu  je  z hľadiska  ochrany  archeologických  nálezov  a archeologických 
nálezísk nevyhnuté vykonať na predmetnej stavbe archeologický výskum.

Nakoľko  je  možné  na  mieste  navrhovanej  stavby  predpokladať  výskyt  archeologických 
nálezov,  správny  orgán  začal  konanie  o nevyhnutnosti  vykonať  archeologický  výskum.  Povinnosť 
uhradiť náklady archeologického výskumu má podľa § 38 odseku 1 pamiatkového zákona stavebník.

Správny orgán súčasne  u m o ž ň u j e  všetkým známym účastníkom konania podľa § 33 
odseku 2 správneho poriadku, aby sa v lehote 10 dní od doručenia tohto oznamu písomne vyjadrili k  
jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie. 

Vzhľadom na rozsah stavby a zároveň správny orgán upovedomuje účastníkov konania, že v 
zmysle  §  49  odseku  2  zákona  číslo  71/1967  Zb.  o  správnom konaní  (správny  poriadok)  v  znení  
neskorších  predpisov  (ďalej  len  „správny  poriadok“)  v  tejto  veci  prebieha  dôkazné  konanie  -  
preskúmanie predloženého podania, ktoré musí správny orgán posúdiť podľa konkrétneho prípadu, a  
preto vec nemožno vybaviť v priebehu tridsaťdňovej lehoty. 

Predpokladaná lehota vybavenia žiadosti je do 60 dní.
Účastníci konania majú právo nazerať do spisov podľa § 23 odseku 1 správneho poriadku.  

Vzhľadom  na  procesné  obmedzenia  správneho  konania,  vyplývajúce  z aktuálnych  preventívnych 
opatrení Vlády Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky proti šíreniu nákazy 
koronavírusu  COVID-19,  je  možné  prerokovať  podklady  so  správnym  orgánom  telefonicky,  resp. 
elektronicky – pomocou emailu. 

Toto oznámenie má povahu verejnej  vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a musí  byť 
vyvesené  po  dobu  15  dní  na  úradnej  tabuli  obcí  Drienovec,  Moldava  nad  Bodvou,  Budulov,  
Mokrance, Čečejovce, Cestice, Veľká Ida, Šaca, Železiarne, Perín Chym, a na úradnej tabuli Krajského 
pamiatkového  úradu  Košice  a na  webovej  stránke  Pamiatkového  úradu  SR  (www.pamiatky.sk). 
Oznámenie  bude  zverejnené  aj  na  Centrálnej  úradnej  elektronickej  tabuli  na  portáli  
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www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Pätnásty deň vyvesenia oznámenia je dňom 
jeho doručenia pre účastníkov konania.

Po  uplynutí  lehoty,  určenej  na  vyvesenie,  žiadame  túto  vyhlášku  zaslať  späť na  Krajský 
pamiatkový úrad Košice s vyznačením uvedených údajov (na adresu: Krajsky pamiatkový úrad Košice, 
Hlavná 25, 040 01 Košice a na e-mail: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk).

                                                                                               Ing. Kristína Markušová 
                                                                                                           riaditeľka
                                                                                           Krajský pamiatkový úrad Košice

Doručuje sa
1. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001

2. Obecný  úrad  Drienovec,  Drienovec  368,  044  01  Drienovec,  IČO:  00324108;  úradná  tabuľa  – 
zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa .......................................              Zvesené dňa ........................................
                                                                                            Pečiatka a podpis

3. Mestský  úrad,  Moldava nad Bodvou,  Školská 356/2,  045 01 Moldava nad Bodvou,  IČO:00324451; 
úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa .......................................              Zvesené dňa ........................................
                                                                                            Pečiatka a podpis

4. Obec  Mokrance,  Hlavná  38/42,  045  01  p.  Moldava  nad  Bodvou,  IČO:00690295;  úradná  tabuľa  – 
zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa .......................................              Zvesené dňa ........................................
                                                                                            Pečiatka a podpis

5. Obecný úrad Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce, IČO:00324078; úradná tabuľa – zverejnenie po 
dobu 15 dní

Vyvesené dňa .......................................              Zvesené dňa ........................................
                                                                                            Pečiatka a podpis
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6. Obecný úrad Cestice, Cestice 89, 044 71 Cestice, IČO:00324043; úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 
15 dní

Vyvesené dňa .......................................              Zvesené dňa ........................................
                                                                                            Pečiatka a podpis

7. Obecný úrad Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida IČO:00324868; úradná tabuľa – zverejnenie po 
dobu 15 dní

Vyvesené dňa .......................................              Zvesené dňa ........................................
                                                                                            Pečiatka a podpis

8. Miestny úrad Košice -  Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice -  Šaca, IČO:00691054; úradná tabuľa – 
zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa .......................................              Zvesené dňa ........................................
                                                                                            Pečiatka a podpis

9. Obecný  úrad  Perín  –  Chym,  Perín  180,  044  74  Perín  -  Chym,  IČO:00324612;  úradná  tabuľa  – 
zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa .......................................              Zvesené dňa ........................................
                                                                                            Pečiatka a podpis

10. Krajský pamiatkový úrad Košice – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Vyvesené dňa .......................................              Zvesené dňa ........................................
                                                                                            Pečiatka a podpis

  

11. Pamiatkový  úrad  Slovenskej  republiky,  Cesta  na  Červený  most  6,  814  06  Bratislava;  email: 
webmaster@pamiatky.gov.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

12. Centrálna elektronická úradná tabuľa; e-mail: https://cuet.slovensko.sk/ - zverejnenie po dobu 15 dní
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Na vedomie
1. DOPRAVOPROJEKT  a.  s.,  Kominárska  141/24,  832  03  Bratislava;  IČO:  31322000; 

dpppr@dopravoprojekt.sk 


