
váš list č. / zo dňa :  3399/17449/30301/2021     /   17.03.2021
číslo konania: KPUKE-2021/6794-04/50138/HT
vybavuje / kontakt: Mgr. M. Horvát / 055-2455 824 / podatelna.ke@pamiatky.gov.sk
Košice, 17.06.2020

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 
– rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum

Krajský pamiatkový úrad Košice (ďalej len „správny orgán”), ktorý je podľa § 11 odseku 1 
zákona  č.  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, 
archeologických nálezov a archeologických nálezísk podľa § 46 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej  len „správny poriadok“) vydáva na základe súčasného 
stupňa  poznania  kultúrno-historických  hodnôt  pamiatkového  územia  podľa  §  36  odseku  3 
pamiatkového zákona toto

r o z h o d n u t i e :

Správny orgán v konaní, začatom z vlastného podnetu dňa 18.05.2021, po žiadosti o vydanie 
záväzného stanoviska k 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,  ktorú  dňa  25.03.2021  podala  spoločnosť  -  Národná  diaľničná 
spoločnosť,  a.  s.,  Dúbravská  cesta  14,  841  04  Bratislava,  rozhodol  o  nevyhnutnosti  vykonať 
pamiatkový archeologický výskum (ďalej len „archeologický výskum“) podľa § 35 odsekov 4a, 4b a 7 
pamiatkového  zákona  v spojitosti  s  §  36  odseku  3  pamiatkového  zákona  za  účelom  záchrany 
archeologických  nálezov,  predpokladaných  na  území  vyššie  uvedenej  stavby,  a o podmienkach 
vykonávania  tohto  výskumu podľa  §  39  odseku  1  pamiatkového zákona  a Vyhlášky  Ministerstva 
kultúry  SR  č.  231/2014  Z.  z.,  ktorou  sa  vykonáva  zákon  o ochrane  pamiatkového  fondu  v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“), a určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:

1. Druh výskumu:  archeologický.
2. Miesto a rozsah vykonávaného výskumu: územie stavby “ 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.

3. Spôsob vykonávania výskumu:
a. v predstihu, pred stavbou:

- nedeštruktívny  výskum  (povrchový  prieskum,  prípadne  geofyzikálny 
výskum, vyhľadávanie detektorom, a pod.)
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- sondáž  po  rastlé  podložie  na  ploche  stavby,  predovšetkým  miesta 
s archeologickým  potenciálom,  určené  nedeštruktívnym  výskumom; 
odporúčanie: pásová sonda v celej trase stavby

- v miestach doteraz známych archeologických nálezísk je potrebné najprv 
sondážou identifikovať archeologické náleziská, zistiť ich rozsah a v prípade 
pozitívnych zistení realizovať plošný archeologický výskum

- v miestach novozistených archeologických nálezísk realizovať podrobnejšiu 
sondáž  za  účelom  zistenia  rozsahu  archeologických  nálezísk  a následne 
realizovať plošný výskum

b. počas stavby:
- sondáž tam, kde ju nebolo možné realizovať predstihovo
- výskum,  resp.  doskúmanie  archeologických nálezísk  tam,  kde  to nebolo 

možné predstihovo
- sledovanie  zemných  zásahov  a   v prípade   zachytenia  archeologických 

nálezov alebo   nálezových situácií  ich výskum v komplexných nálezových 
súvislostiach, dokumentácia a záchrana nálezov 

c. Spôsob vykonávania archeologického výskumu sa môže upresniť alebo aj meniť na 
základe  nových  zistení  po  prerokovaní  so  správnym  orgánom  počas  štátneho 
pamiatkového dohľadu.

4. Nakladanie s nálezmi:
Podľa  §  40  odseku  6  pamiatkového  zákona  je  vlastníkom  archeologických  nálezov 
Slovenská republika.
Podľa  §  39  odseku  12  pamiatkového  zákona  je  oprávnená  právnická  osoba  na 
vykonávanie výskumov povinná držať a chrániť  archeologický nález až do odovzdania 
archeologického nálezu podľa § 40 odseku 8 alebo až do prevodu vlastníckeho práva 
alebo správy podľa § 40 odseku 9 pamiatkového zákona.
Ďalší  postup ochrany archeologických nálezov  určuje  §  40 odseky 5-9  pamiatkového 
zákona.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 

1. Uhradiť náklady na výskum podľa § 38 odseku 1 pamiatkového zákona. 
2. Uzatvoriť  zmluvu  za  účelom  realizácie  archeologického  výskumu s oprávnenou 

právnickou  osobou na  vykonávanie  archeologických  výskumov  alebo Archeologickým 
ústavom SAV podľa § 36 odseku 4 pamiatkového zákona. 

3. Začleniť vykonanie archeologického výskumu do PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY.
4. Zabezpečiť prizvanie správneho orgánu na prebiehajúci výskum za účelom vykonávania 

štátneho dohľadu podľa § 9 odseku 8 pamiatkového zákona.
5. V prípade  zistenia  nehnuteľných  archeologických  nálezov,  ako  sú  torzá  architektúr 

v priebehu  archeologického  výskumu  alebo  iných  zemných  prác,  nález  ohlásiť 
správnemu orgánu a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby, vykonávajúcej 
archeologický výskum, bude konzultovaný so správnym orgánom.

6. Odovzdať správnemu orgánu bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie 
spolu  so  stanoviskom  Pamiatkového úradu  SR  podľa  §  39  odseku  11  pamiatkového 
zákona.  Vlastník  je  povinný  odovzdať  bezodplatne  jedno  vyhotovenie  výskumnej 
dokumentácie  aj  Archeologickému  ústavu  SAV.  Výskumná  dokumentácia  bude 
spracovaná podľa § 7 a § 10 Vyhlášky. Výskumnú dokumentáciu je potrebné spracovávať 
a odovzdávať za jednotlivé kalendárne roky. 

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať správny 
orgán, podľa § 32 odseku 13 pamiatkového zákona. 
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Rozhodnutie  podľa  §  44a  pamiatkového  zákona  po  uplynutí  troch  rokov  odo  dňa 
nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa  
vzťahuje.

Odôvodnenie

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. Následne vydal správny 
orgán oznámenie o začatí správneho konania, začatého z vlastného podnetu dňa 18.05.2021, ktorým 
predĺžil konanie na 60 dní.

Navrhovaná stavba je situovaná v katastroch obcí Drienovec, Moldava nad Bodvou, Budulov, 
Mokrance,  Čečejovce,  Cestice,  Veľká  Ida,  Šaca,  Železiarne,  Perín  Chým.  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  
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. 

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 osídlenie sa 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.  V Cesticiach 
evidujeme archeologické lokality juhovýchodne od obce pod železničnou traťou v polohe Alsó bubok 
z mladšej  doby  kamennej  (väčšinou  bukovohorská  kultúra),  doby  rímskej,  včasnoslovanskej 
a stredoveku. 

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, umožňujú 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.
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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.

Archeologický  výskum  je  potrebné  vykonať  za  účelom  záchrany  archeologických  nálezov 
podľa § 37 odseku 2 pamiatkového zákona. Je potrebné, aby stavebník zabezpečil v  harmonograme 
stavby (jej  prípravy a vykonania)  vhodné časové a organizačné podmienky na realizáciu výskumu. 
Cieľom  je  zachytenie  a výskum  archeologických  nálezov  a nehnuteľných  súčastí  archeologického 
náleziska  v komplexných  nálezových  súvislostiach.  Vzhľadom  na  rozsah  a charakter  stavby  je 
potrebné, aby bol  archeologický výskum realizovaný v predstihu pred stavbou, a  aj počas stavby. 
Kvalitne  vykonaným  predstihovým  archeologickým  výskumom  je  možné  podchytiť  väčšinu 
archeologických nálezísk na ploche stavby. Podľa § 39 odseku 11 pamiatkového zákona vlastník, resp. 
stavebník  je  povinný  odovzdať  bezodplatne  vyhotovenie  výskumnej  dokumentácie  Krajskému 
pamiatkovému  úradu  Košice  spolu  so  stanoviskom  Pamiatkového  úradu  SR.  Vlastník  je  povinný 
odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie aj Archeologickému ústavu SAV.  
Výskumná  dokumentácia  archeologického  výskumu  bude  jedným  z  podkladov  pre  záväzné 
stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu stavby.

Správny  orgán  upozorňuje,  že  je  potrebné,  aby  sa  súčasťou  zmluvy  medzi  stavebníkom 
a oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie archeologických výskumov:

- stala  pre  oprávnenú právnickú  osobu povinnosť  spracovania  výskumnej 
dokumentácie podľa § 7 a § 10 Vyhlášky a podľa tohto rozhodnutia

- stalo toto rozhodnutie o povinnosti vykonať archeologický výskum. 
Zoznam  právnických  osôb,  oprávnených  na  vykonávanie  archeologických  výskumov,  sa 

nachádza na Krajskom pamiatkovom úrade Košice a na internetovej stránke Ministerstva kultúry SR 
www.culture.gov.sk.

Podľa § 126 odseku 1 stavebného zákona rozhodne stavebný úrad len po dohode, prípadne 
so súhlasom dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý môže viazať súhlas na splnenie podmienok,  
zodpovedajúcich  uvedeným  predpisom.  Podľa  §  126  odseku  1  stavebného  zákona  Krajský 
pamiatkový  úrad  Košice  žiada,  aby  sa  toto  rozhodnutie  stalo  súčasťou  územné  a  stavebného 
povolenia, keďže podľa § 140b odseku 1 stavebného zákona je záväzným stanoviskom stanovisko,  
vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu.

Toto rozhodnutie 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 a  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  
www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“. Pätnásty deň vyvesenia rozhodnutia je dňom 
jeho doručenia pre neznámych účastníkov konania.

Po uplynutí lehoty, určenej na vyvesenie, žiada správny orgán túto vyhlášku zaslať späť na 
Krajský  pamiatkový  úrad  Košice  s vyznačením  uvedených  údajov  (na  e-mail: 
podatelna.ke@pamiatky.gov.sk).

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia na  
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava. Odvolanie je  
potrebné doručiť na Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice. Toto rozhodnutie je 
možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.             

   
Ing. Kristína Markušová v. r.

                                                                                                           riaditeľka
                                                                                           Krajský pamiatkový úrad Košice
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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

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
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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

Na vedomie
1. DOPRAVOPROJEKT  a.  s.,  Kominárska  141/24,  832  03  Bratislava;  IČO:  31322000; 

dpppr@dopravoprojekt.sk 


