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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 ods.  1 a ods. 2 písm. d) zákona č.  49/2002 Z. z. 
o ochrane  pamiatkového  fondu  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  pamiatkový  zákon)  ako  vecne 
a  podľa  §  9  ods.  5  pamiatkového  zákona  miestne  príslušný  správny  orgán  na  úseku  ochrany  
pamiatkového  fondu,  archeologických  nálezov  a archeologických  nálezísk  a  podľa  §  46  zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (správny poriadok) vydáva toto

rozhodnuti e:

Krajský  pamiatkový  úrad  Prešov  (ďalej  aj  „KPÚ  Prešov“  alebo  „tunajší  úrad“)  podľa  §  32  odsek  4 
v nadväznosti  na  §  32  ods.  2  pamiatkového zákona  po  preskúmaní  žiadosti  obce  Hermanovce  nad 
Topľou,  so  sídlom  Obecný  úrad,  Hermanovce  nad  Topľou  195,  094  34  Bystré  (ďalej  aj  „žiadateľ“), 
doručenej  na  tunajší  úrad  dňa  12.  04.  2021,  o vydanie  rozhodnutia  o zámere  obnovy  nehnuteľnej 
národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“) Miesto pamätné s pomníkom na parcele KN-C č. 789/1 
(KN-E č. 250/2), k. ú. Hermanovce nad Topľou,  ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu (ďalej aj „ÚZPF“), v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 4361/1-2 (4361/1 – Miesto 
pamätné, 4361/2 – Pomník), rozhodol, že

zámer komplexnej obnovy NKP Miesto pamätné s pomníkom v Hermanovciach nad Topľou 
(na parcele KN-C č. 789/1, k. ú. Hermanovce nad Topľou), 

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

p r í p u s t n ý

pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

A) Požiadavky na   výskumy:  

 Zámer obnovy v odsúhlasenom rozsahu je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom 
možné pripravovať a realizovať bez nutnosti uskutočnenia pamiatkových výskumov.

B) Požiadavky na dokumentáciu:  

 Zamýšľané práce je prípustné pripravovať a realizovať bez spracovania projektovej dokumentácie. 

Krajský pamiatkový úrad Prešov Hlavná 115 080 01  Prešov Slovenská republika
Tel.:+421 51 2452 812 e-mail: podatelna.po@pamiatky.gov.sk www.pamiatky.sk
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C)    Všeobecné podmienky na realizáciu obnovy NKP

Schodisko

1. Schodisko s presným označením schodiskových stupňov rozobrať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu 
a následne ich očistiť pre nové osadenie. 

1.1 Pre nové osadenie schodiska vytvoriť podklad na zhutnenom a upravenom podloží.

1.2 Schodiskové stupne opätovne osadiť na ich pôvodné miesto.

1.3 Škárovanie  medzi  stupnicami  a podstupnicami  jednotlivých  schodiskových  stupňov  a v dotyku  s 
oporným kamenným múrom obnoviť  v celom rozsahu  jemnou škárovacou cementovou maltou. 
Farebnosť škárovacej malty prispôsobiť odtieni kameňa. 

Obvodové (oporné) múry

2. Plochu obvodových múrov pamätníka mechanicky očistiť od drobných rastlín vyskytujúcich sa na  
tienistých vlhkých miestach (machy, lišajníky a iné). 

2.1 Poškodené  škárovanie  obvodových  múrov  odstrániť  a  obnoviť  jemnou  cementovou  maltou  na 
škárovanie kameňa. Farebnosť škárovacej malty prispôsobiť odtieni kameňa.

2.2 Lokálne poškodenia betónových krycích dosák obvodových múrov domurovať cementovou maltou. 

Betónový podstavec 

3. Poškodené časti betónového podstavca v celom rozsahu deštrukcií odstrániť.

3.1 Očistenú plochu podstavca pomníka po odstránení deštruovaných častí vyplniť novou betónovou 
zmesou pri zachovaní súčasného hmotovo-rozmerového riešenia podstavca. 

Piliere

4. Neodsúhlasenú pamätnú tabuľu mjr.  Ľudovíta Kukorelliho osadenú na ploche západného piliera  
pomníka odborne demontovať. O prípadnom opätovnom umiestnení tabule na ploche predmetnej 
NKP rozhodne KPÚ Prešov na základe vlastníkom predloženej žiadosti o tomto novom zámere.

4.1 Očistenie pilierov pomníka realizovať prioritne mechanicky, alternatívne metódou otryskávania H2O 
v kvapalnom skupenstve, a to tak aby nedošlo k poškodeniu pôvodnej pamätnej tabule partizánskej 
skupiny Čapajev (padlým v SNP).  

4.2 Poškodené časti pilierov doplniť cementovou maltou v identickej hmotovej a povrchovej štruktúre 
pilierov.

4.3 Záverečnú  povrchovú  úpravu  pilierov  pomníka  prioritne  realizovať  bielym  vápenným  náterom, 
pričom ako alternatívu je možné uplatniť biely betónový náter. Presný typ alternatívneho náteru  
a jeho  farebný  odtieň,  vlastník  vopred  odsúhlasí  s  KPÚ  Prešov  podľa  vlastníkom  predloženej 
vzorkovnice odtieňov farieb na betón.

Socha partizána

5. Očistenie  sochy realizovať  prioritne umelecko-remeselným spôsobom (mechanicky),  pričom ako 
alternatívu  je  možné  uplatniť  navrhovanú  metódu  nanotechnológie.  Presný  typ  a  uplatnenie 
alternatívnej metódy očistenia vlastník vopred prerokuje s odborným zamestnancom KPÚ Prešov. 

Sadovnícka úprava

6. Obnovu dvojice malých záhonov po stranách schodiska realizovať nízkymi pokryvnými trvalkami 
charakteristickými pre túto oblasť, bez uplatnenia štrkových zásypov. Presný spôsob sadovníckej 
úpravy  záhonov  vlastník  vopred  prerokuje  s KPÚ  Prešov,  na  základe  vlastníkom  predloženého 
výpisu navrhovaného rastlinného materiálu. 
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Súhrnné pretenzie

7. Požiadavky na realizáciu zámeru v odsúhlasenom rozsahu a ich detaily, môžu byť na základe nových 
poznatkov  v aktuálnom  čase  upravené  alebo  spresnené  odborným  zamestnancom  KPÚ  Prešov 
v štádiu prípravy, alebo počas realizácie prác.

8. Ak  v priebehu  realizácie  zámeru  dôjde  k odkrytiu  nepredpokladaného  nálezu  (veci  pamiatkovej 
hodnoty), ten, kto práce vykonáva, je v zmysle § 32 ods. 14 pamiatkového zákona povinný ohlásiť 
nález krajskému pamiatkovému úradu a až do vydania rozhodnutia KPÚ Prešov zastaviť tie práce, 
ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu.

Začiatok  a  predpokladaný  koniec  obnovy  vlastník  vopred  ohlási  KPÚ  Prešov  akýmkoľvek 
vhodným spôsobom (písomne, telefonicky alebo elektronicky).

Na akýkoľvek nový zámer obnovy nad rámec rozhodnutí KPÚ Prešov je vlastník povinný vopred 
si vyžiadať rozhodnutie KPÚ Prešov o tomto novom zámere.

Štátny pamiatkový dohľad v priebehu obnovy NKP, podľa § 32 odsek 13 pamiatkového zákona, 
vykonáva Krajský pamiatkový úrad Prešov.

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý 
sa vzťahuje.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia 
orgánov štátnej správy a iných účastníkov konania požadované podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie:

Podľa § 32 ods. 2 pamiatkového zákona pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky  
povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy.

V zmysle  §  32  ods.  4  pamiatkového  zákona  v rozhodnutí  o zámere  obnovy  podľa  odseku  2 
krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný zámer je z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom 
prípustný, a určí podmienky, za ktorých možno predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať 
tak,  aby sa kultúrna pamiatka neohrozila,  nepoškodila alebo nezničila, najmä či tento zámer obnovy 
možno  pripravovať  iba  na  základe  výskumov  a inej  prípravnej  dokumentácie  a projektovej 
dokumentácie. 

____

Krajský  pamiatkový úrad Prešov preskúmal žiadosť obce Hermanovce nad Topľou, so sídlom 
Obecný úrad, Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Bystré,  doručenej tunajšiemu úradu dňa 12. 04. 
2021, o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy NKP Miesto pamätné s pomníkom na parc. KN-C č. 789/1 
(KN-E  č.  250/2),  k.  ú.  Hermanovce  nad  Topľou,  ktorá  je  evidovaná  v  ÚZPF,  v registri  nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok pod č. 4361/1-2, v celom rozsahu. 

Vzhľadom na povahu veci  (väčší  počet účastníkov konania),  Krajský  pamiatkový úrad Prešov 
listom č.  KPUPO-2021/8134-2/28302/Ta zo dňa 14. 4. 2021 oznámil začatie konania v predmetnej veci 
verejnou vyhláškou. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli KPÚ Prešov, na úradnej elektronickej 
tabuli Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli webového 
portálu www.slovensko.sk dňa 16. 04. 2021 a zvesené dňa 30. 04. 2021. 

V súlade s ustanovením § 33 správneho poriadku majú účastníci  konania a zúčastnené osoby 
právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie. Správny orgán dal účastníkom konania možnosť, aby sa pred 
vydaním  rozhodnutia  vyjadrili  k jeho  podkladu  i k spôsobu  jeho  zistenia,  prípadne  navrhli  jeho 
doplnenie.  Podklady  konania  boli  doplnené  tak,  ako  je  vyššie  uvedené.  Iné  námietky  k podkladom 
rozhodnutia, ani iné návrhy na jeho doplnenie neboli zo strany účastníkov konania vznesené. 

http://www.slovensko.sk/
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Zámerom žiadateľa je komplexná obnova NKP Miesto pamätné s pomníkom v Hermanovciach 
nad Topľou. Podľa žiadateľom predloženej špecifikácie zámeru obnovy bude táto realizovaná prioritne 
za účelom odstránenia deštrukcií a nečistôt na ploche dotknutej NKP, pričom pri obnove sochy partizána 
(výtvarného diela dotvárajúceho jej celkové riešenie) bude uplatnená metóda nanotechnológie.

KPÚ Prešov na základe obhliadky v teréne vykonanej odborným zamestnancom tunajšieho úradu 
a po preskúmaní náležitej spisovej agendy, zistil neodsúhlasené osadenie pamätnej tabule mjr. Ľudovíta 
Kukorelliho v centrálnej časti západného piliera pamätníka realizované v roku 2015. Na základe tohto 
zistenia a vzhľadom k skutočnosti, že predmetný pomník je svojím koncepčným riešením ukončeným 
umeleckým dielom, je nevyhnutné túto pamätnú tabuľu demontovať. V prípade potreby opätovného 
osadenia tejto tabule na ploche, resp. v priestore predmetnej NKP, je vlastník povinný vopred si vyžiadať  
rozhodnutie KPÚ Prešov o tomto novom zámere.

Podkladom  pre  rozhodovanie  bola  konzultácia  zamýšľaných  prác  so splnomocnenou osobou, 
obhliadka predmetnej NKP v teréne vykonaná odborným zamestnancom KPÚ Prešov dňa 29. 04. 2021, 
jej  aktuálny  stavebno-technický  stav, vyhodnotenie  jej  pamiatkových  hodnôt  (Ústredný  zoznam 
pamiatkového fondu), spisová agenda a fotodokumentácia KPÚ Prešov prislúchajúca k predmetnej NKP, 
ako aj všeobecné princípy a zásady dlhodobo uplatňované pri ochrane a obnove pamiatok histórie na 
území Slovenskej republiky. 

Posúdením  a preskúmaním  predloženého  zámeru,  oboznámením  sa  so  skutkovým  stavom 
a pamiatkovými hodnotami NKP Miesto pamätné v Hermanovciach nad Topľou, KPÚ Prešov konštatuje, 
že  zámer  obnovy  predmetnej  NKP  v špecifikovanom  rozsahu,  je  prípustný.  KPÚ  Prešov  súčasne 
konštatuje, že realizácia predloženého zámeru zvýši úroveň prezentácie predmetnej NKP zodpovedajúcu  
jej pamiatkovým hodnotám. Pre prípravu a realizáciu obnovy KPÚ Prešov určil podmienky uvedené vo 
výrokovej  časti tohto rozhodnutia,  ktoré  prezentujú  záujmy ochrany  predmetnej  národnej  kultúrnej 
pamiatky  v súlade  s dostupnými  poznatkami  a prístupmi  k ochrane  pamiatkového  fondu,  a ktoré  je 
vlastník povinný dodržať. 

Nakoľko je v správnom konaní väčší počet účastníkov konania, správny orgán toto rozhodnutie 
doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 44 pamiatkového zákona.

Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  rozhodol  správny  orgán  tak,  ako  je  uvedené  vo  výroku  tohto  
rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a § 54 zákona 
č.  71/1967 Zb.  o správnom konaní  v znení neskorších predpisov odvolať  na  správnom orgáne,  ktorý 
rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01  Prešov, v  lehote 15 
dní odo dňa jeho doručenia.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Mgr. Marián Uličný, PhD.
riaditeľ

Krajského pamiatkového úradu Prešov
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Doručuje sa:
Verejnou vyhláškou v zmysle § 26 správneho poriadku účastníkom konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva 
k dotknutým nehnuteľnostiam, ak ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti k  týmto nehnuteľnostiam 
môžu byť v tomto konaní priamo dotknuté.

Na vedomie:
1. Obec Hermanovce nad Topľou – Obecný úrad, Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Bystré, IČO: 00332402
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov – na založenie do spisu

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky je  
dňom doručenia.

Vyvesené dňa ........................................ Zvesené dňa ......................................


