Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky
Pamiatková inšpekcia

Správa o činnosti pamiatkovej inšpekcie za 2. polrok 2002

Pamiatková inšpekcia pracovala podl'a plánu dozornej činnosti schváleného
vedením ministerstva, ktorý bol operatívne doplnený o ďalšie aktuálne úlohy.
Zároveň sme kontrolovali plnenie opatrení uložených pri predchádzajúcich
kontrolách.
I . Plnenie úloh plánu dozornej činnosti.
Úloha:
Plnenie:

Výkon dozornej činnosti v pamiatkových územiach
úloha splnená čiastočne

V uplynulom polroku sme vykonali kontrolu v pamiatkovej zóne v Bratislave –
Vajnoroch a v mestskej pamiatkovej rezervácii v Bardejove. Plánované kontroly
v Nižnej Boci a Bratislave – Devínskej Novej Vsi neboli vykonané z dôvodu ich
nahradenia aktuálnymi úlohami. Úlohu plníme kontinuálne počas celej existencie
pamiatkovej inšpekcie a tieto kontroly presunieme do plánu dozornej činnosti v roku
2003 . Kontroly v pamiatkových územiach boli zamerané najmä na činnosť orgánov
obce v uplynulých 10 rokoch - jej rozvojové programy a ich súlad so záujmami
ochrany pamiatkového fondu, starostlivosť vlastníkov o individuálne chránené
národné kultúrne pamiatky (ďalej len „kultúrne pamiatky“) a novú výstavbu
v pamiatkovom prostredí.
Pamiatková zóna v Bratislave – Vajnoroch je pamiatkovo chráneným územím
od roku 1990. Napriek mnohým nevhodným úpravám pôvodných domov v minulosti
má pamiatková zóna dostatok zachovaných hodnôt, ktoré je potrebné presnejšie
špecifikovať najmä pre novopripravovanú výstavbu na uliciach Za farou a Pri struhe.
Zlý stavebno – technický stav sme pri kontrole zaznamenali na kultúrnej pamiatke ľudovom dome vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislavy, ktorý bol v roku 2002
zverený do správy mestskej časti Vajnory. Ľudový dom bol až do schátrania
využívaný ako expozícia Mestského múzea. Na obnovu je vypracovaný zámer
obnovy, na základe kontroly bol dohodnutý ďalší postup prípravných prác s Krajským
pamiatkovým úradom Bratislava.
Mestská pamiatková rezervácia Bardejov, ktorá bola v roku 2001 zapísaná do
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, bola vyhlásená v roku 1950
a jej hranice boli upravené nariadením vlády SR v roku 2001. Židovské suburbium,
ktoré je súčasťou chráneného územia, je v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej
rezervácie. Územno-plánovacia dokumentácia aglomerácie Bardejov z roku 1991 je
doplnená Regulačným plánom centrálnej mestskej zóny z roku 1993 a urbanistickoarchitektonickou štúdiou zástavby ulíc Stocklova a Kláštorská. K aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie celej mestskej aglomerácie plánuje mesto pristúpiť v roku

2003. Na pracovnom stretnutí s primátorom mesta sme zisťovali rozvojové plány
mesta, postup pri úprave jeho verejných priestranstiev, spôsob riešenia očividného
vyľudňovania domov okolo centrálneho námestia a kvalitu súčinnosti s príslušným
orgánom ochrany pamiatkového fondu. Funkčné využitie objektov v majetku mesta je
zo strany samosprávy orientované prednostne na cestovný ruch prostredníctvom
úľav z miestnych poplatkov. S osobitným programom na obnovu funkcie bývania sa
predbežne nepočíta, pozitívnou výnimkou je obnova mestských bytov na Radničnom
námestí 39.
Pri kontrole stavebno-technického stavu kultúrnych pamiatok a objektov
dotvárajúcich prostredie sme zistili, že zlý stav vykazujú časti mestských hradieb
a ich objekty, ktoré neprešli v minulosti komplexnou obnovou. Severovýchodné,
východné a juhovýchodné úseky hradieb a severovýchodná bašta vyžadujú
neodkladné základné zabezpečovacie práce a ochranu pred úplným zničením.
K baštám prislúchajúce úseky hradobnej priekopy sú tiež bez využitia a stav zelene
vyžaduje zabezpečenie trvalej údržby. Hrubá bašta je v súčasnosti bez využitia, po
vykonaní základných stavebných prác v 80-tych rokoch mesto nenašlo pre objekt
zodpovedajúce využitie a v neposlednom rade investora, ktorý obnovu dokončí.
Havarijný stav sme zistili na dlhodobo nevyužitých objektoch na Stocklovej ulici 17 a
19, kde sa zadné trakty rozpadávajú. Kritický stav kamenného obloženia oporných
pilierov sme zistili na kostole na Františkánskom námestí, kameň je zvetraný
a rozpadáva sa. Uličné fasády na Radničnom námestí 13 a 26, ktoré boli
reštaurované v 80-tych rokoch, sú v súčasnosti v stave vyžadujúcom opätovné
reštaurátorské zásahy a konzerváciu.
Komplex židovského suburbia, ktorý je ojedinelým stavebným celkom v našich
podmienkach, je naďalej v zlom stavebno-technickom stave, nevhodne využívaný
ako sklad a predajňa stavebnín.
Osobitný problém územia mestskej pamiatkovej rezervácie Bardejov
predstavuje strešná krajina, kde riešenia z obdobia ostatných 10 rokov vniesli do
historického prostredia riešenia problematické, neraz vyslovene rušivé. Nevhodné
riešenie striech na objektoch Kláštorská 1, Františkánska 5, Stocklova 44,
neproporčné vikiere na objektoch Radničné nám. 39, Stocklova 26, Kláštorská 2629, Veterná 14, Hviezdoslavova 3 boli odsúhlasené štátnej pamiatkovej starostlivosti
– Okresným úradom v Bardejove, vo väčšine prípadov aj metodikom pamiatkovej
starostlivosti. Obnovované strechy boli najčastejšie pokrývané nepôvodnými
materiálmi, betónovými alebo bitúmenovými imitáciami keramickej krytiny. V úprave
fasád sme zaznamenali používanie nevhodných materiálov a farebnosti, nízku
úroveň vykazuje aj väčšina nepovolených firemných označení umiestňovaných na
fasádach domov.
V roku 2002 bola dosiahnutá dohoda o úprave centrálneho námestia mestskej
pamiatkovej rezervácie, ktorému predchádzal archeologický výskum. Realizácia
úprav je kompromisom orgánov ochrany pamiatkového fondu a predstaviteľov mesta,
pričom odstránenie nepochôdznej úpravy námestia zo 60-tych rokov bude prínosom
pre ďalšiu revitalizáciu mestských funkcií.
Vzhľadom na to, že od spracovania metodických zásad ochrany a obnovy
mestskej pamiatkovej rezervácie uplynulo 12 rokov, je nutné pristúpiť k ich
aktualizácii s podrobnosťou pre jednotlivé objekty a otvorené urbanistickoarchitektonické situácie. Z kontroly boli prijaté opatrenia pre Krajský pamiatkový úrad
v Prešove a odporúčania pre samosprávu mesta.
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Úloha:
Plnenie:

Kontrola zabezpečenia starostlivosti o archeologické lokality vyhlásené
za kultúrne pamiatky
úloha splnená

Úlohu sme plnili v celom roku 2002. V druhom polroku boli kontrolované ďalšie
archeologické lokality vyhlásené za kultúrne pamiatky, ktoré sú evidované
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako lokality prezentované. Kontrola bola
zameraná na zabezpečenie ochrany archeologických lokalít v teréne, ich vyznačenie
a primerané využívanie.
Archeologická lokalita – hradisko a zemné valy v Bíni sú v správe miestneho
poľnohospodárskeho družstva a nie sú hospodársky využívané. Kontrolou sme zistili
nedostatočnú údržbu, niektoré úseky sú ohrozené náletovou zeleňou a nepovolenou
skládkou odpadu. Vlastníkovi – obci sme odporučili zabezpečenie pravidelnej údržby.
V obci tiež absentuje označenie archeologickej lokality.
Archeologickú lokalitu v Nitrianskej Blatnici na úbočí hory Marhat, vzdialenú od
obce cca 4 km, tvorí pohrebisko a rotunda sv. Juraja z 9. storočia. Pozemky sú
prevažne vo vlastníctve štátnych lesov, ktoré ich udržujú v spolupráci s miestnym
občianskym združením. Rotunda je vo vlastníctve rímskokatolíckeho farského úradu
v Nitrianskej Blatnici, v roku 2002 bola obnovená príspevkom programu Pro
Slovakia. Obnovené boli exteriérové omietky, objekt bol odvlhčený a odizolovaný.
Správu a využívanie kultúrnej pamiatky zabezpečuje občianske združenie „Rotunda
Jurko“. Lokalita je vyznačená, informačný systém je osadený pri vstupe, pre
návštevníkov sú informácie aj v rotunde. Archeologická lokalita je dobrým príkladom
prezentácie a využívania tohto druhu kultúrnych pamiatok a vysokej efektivity
použitia prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Archeologická lokalita v Cíferi – Páci, sídlisko a avarské pohrebisko, je
v teréne nečitateľné, nie je vyznačené. Pozemok preskúmaného náleziska je vo
vlastníctve miestneho poľnohospodárskeho družstva , je využívaný bežným
spôsobom užívania – osadené poľnohospodárskymi plodinami. Nie je opodstatnené
evidovanie náleziska ako prezentovaného.
Archeologická lokalita v Dolných Janíkoch pozostáva z dvoch mohýl v poli
a zemnej pevnosti pri Malom Dunaji, ktorá zatiaľ nie je preskúmaná. Mohyly sú
uprostred obrábaných polí, bez samostatného vyznačenia. Ich ochrana je
zabezpečená len tým, že nie sú predmetom poľnohospodárskeho obrábania, dnes sú
zarastené burinou. Mohyla v lokalite za cintorínom je ohrozená nepovolenou
skládkou komunálneho odpadu.
Úloha:
Plnenie:

Kontrola starostlivosti vlastníkov o technické pamiatky a ich využívanie
úloha splnená

Kontroly technických pamiatok boli zamerané na ich stavebno-technický stav,
spôsob ochrany pred poškodením a využívanie. Pre kontrolu boli vybrané technické
pamiatky – vodné píly a mlyny na južnom Slovensku.
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Vodný mlyn v Dunajskom Klátove je vo vlastníctve Žitnoostrovného múzea
v Dunajskej Strede. Objekt je v dobrom technickom stave, je sprístupnený verejnosti.
Zariadenie nie je možné prezentovať v prevádzke pre nízku hladinu vody,
v budúcnosti uvažuje vlastník s jeho napojením na elektromotor.
Vodný mlyn v Jelke je najreprezentatívnejším predstaviteľom vodných
kolových mlynov na Malom Dunaji. Je vo vlastníctve Vlastivedného múzea v Galante.
Komplexnou obnovou, v rámci ktorej bola realizovaná celková výmena drevenej
konštrukcie, prešiel v rokoch 1992 – 1994 najmä z iniciatívy Obecného úradu
v Jelke. V okolí technickej pamiatky buduje obecný úrad skanzen s ukážkou
poľnohospodárskych strojov a nástrojov, celý areál je využívaný celoročne, vybavený
občerstvovacími a športovými zariadeniami. Stavebno-technický stav nadzemných
drevených konštrukcií je vďaka nedávnej obnove a priebežnej údržbe dobrý. Výmenu
si však vyžaduje prasknutý hriadeľ, na ktorý má správca zabezpečený materiál,
nedisponuje však prostriedkami na jeho výmenu – cca 500 tis. Sk. Sprístupnenie
pamiatky verejnosti
s odborným lektorským výkladom v spojení s ukážkou
poľnohospodárskych nástrojov a techniky je optimálnym spôsobom prezentácie
a využitia kultúrnej pamiatky.
Vodný mlyn v Tomášikove je tiež vo vlastníctve
v Galante. Budova mlyna sa zachovala v pôvodnom
sekundárnych zásahov a s pôvodným prevádzkyschopným
Mlyn bol v roku 1982 obnovený a zariadený ako muzeálna
vykazuje sústava kolových pilót z agátového dreva, ktorá sa
rozpracovaného projektu statiky.

Vlastivedného múzea
stave bez rušivých
mlynským zariadením.
expozícia. Kritický stav
bude obnovovať podľa

Vodná píla a elektráreň v Jahodnej je vo vlastníctve Západoslovenských
energetických závodov Bratislava, jej obnovu zabezpečuje závod v Dunajskej Strede.
Kultúrna pamiatka pozostáva zo skladu, strojovne, móla a dvoch vodných kolies na
kovových hriadeľoch. Technická pamiatka je po komplexnej obnove, v roku 2003
bude zariadenie elektrifikované, aby bolo možné demonštrovať jeho prevádzku.
Zariadenie je využívané príležitostne ako expozícia, údržba je zabezpečená
v spolupráci s obcou. Starostlivosť vlastníka o kultúrnu pamiatku je príkladná.
Úloha:
Plnenie:

Kontrola hnuteľných národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve
rímskokatolíckej cirkvi
úloha nesplnená

Plánovaná úloha bola nahradená kontrolou ochrany a technického stavu
kalvárie V Banskej Štiavnici ako aj prebiehajúcej obnovy cirkevného gymnázia
v Banskej Štiavnici. Potreba operatívnej zmeny úlohy súvisela s ďalším financovaním
obnovy gymnázia z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Úloha je presunutá do plánu na budúci polrok.
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II. Ostatné úlohy
Na základe podnetu Archeologickej rady MK SR sme prešetrovali postup
orgánov ochrany pamiatkového fondu a investora pri asanácii časti kultúrnej
pamiatky Kaštieľa sv. Žofie v Ružomberku a ďalších súvisiacich prácach –
archeologickom výskume, obnove kaštieľa a novostavbe hypermarketu. Radikálne
riešenie obnovy dlhodobo chátrajúceho kaštieľa, ktorý bol v havarijnom stave, bolo
predmetom záujmu odbornej aj laickej verejnosti, v priebehu polroka sme odpovedali
na množstvo dotazov a podnetov.
Kontrolou sme zistili, že v podmienkach prípravy stavby neboli orgánmi
štátnej pamiatkovej starostlivosti – Okresným úradom v Ružomberku, premietnuté
podmienky predstihového archeologického výskumu do stavebného povolenia, čo
spôsobilo, že v časti stavby, ktorá bola asanovaná, nebol tento výskum uskutočnený.
Dodatočná dohoda s investorom umožnila vykonanie archeologického výskumu, na
nádvorí zachovanej časti kaštieľa bude však potrebné pokračovať vo výskume nad
rámec pôvodne uzatvorenej dohody a finančného krytia. Celoplošné odkrytie
stredovekého cintorína si vyžaduje archeologické práce v sezóne r. 2003 a je
potrebné počítať s väčšou pracnosťou. Na základe nášho rokovania so zástupcom
investora sme nezískali súhlas s ďalším financovaním výskumu, preto sme sa obrátili
s touto požiadavkou na predstavenstvo finančnej skupiny realizujúcej novostavbu.
Podľa stavebného povolenia, okrem výstavby hypermarketu na uvoľnenej
parcele, mal nový vlastník vykonať záchranné práce na kultúrnej pamiatke – statické
zabezpečenie, novú strechu a opravu omietok. Nad rámec povolených prác investor
realizoval aj celoplošné omietnutie objektu na nevysušené murivá, pri kontrole sme
spochybnili spôsob realizácie aj použité materiály. Strecha bola pokrytá v rozpore so
stavebným povolením betónovou krytinou. Po kontrole boli prijaté opatrenia na
monitorovanie stavu objektu krajským pamiatkovým úradom. Perspektíva obnovy
a využitia kultúrnej pamiatky je podľa nášho zistenia v horizonte najbližších rokov
málo pravdepodobná – investor a prevádzkovateľ hypermarketu neprisľúbil ďalšie
financovanie obnovy kaštieľa. Podľa konzultácie s primátorom Ružomberka bude
mesto hľadať možnosti zapojenia podnikateľov do obnovy a využívania kaštieľa
(ktorý je však v majetku prevádzkovateľa hypermarketu).
Na základe podnetu Archeologického ústavu SAV sme dohliadali na
prešetrenie archeologického výskumu na hrade Uhrovec. Po rokovaniach na mieste
bolo vydané rozhodnutie KPÚ v Trenčíne a zabezpečený archeologický dozor pri
ďalších aktivitách Nadácie pre záchranu architektonického dedičstva.
Kaštieľ v Dolnej Mičinej, ktorý je po rozhodnutí súdu vo vlastníctve fyzických
osôb nie je vlastnícky vysporiadaný, stále je vedený ako majetok štátu v správe
Správy kultúrnych zariadení MK SR, čo neumožňuje orgánu ochrany pamiatkového
fondu, ako ani starostovi obce účinne konať v prospech obnovy a využitia kultúrnej
pamiatky. Na obhliadke kultúrnej pamiatky a rokovaní boli prijaté opatrenia na
riešenie tohto nepriaznivého stavu.
Preverili sme aj stav ochrany budovy prvej konskej železnice v Bratislave,
ktorá po tom, čo sa vlastník dostal do konkurzu, zostala bez využitia a primeranej
ochrany. Na budove sme zaznamenali poškodzovanie odkvapových rúr
a oplechovania. Po dohode so správcom konkurznej podstaty bola v spolupráci
s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto zabezpečená jej nepretržitá ochrana.
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Postup orgánov ochrany pamiatkového fondu sme preverovali pri :
obnove suterénnych priestorov Zichyho paláca v Komárne,
prestavbe parteru predajne na Radničnom námestí v Bardejove,
ochrane kaštieľa v Galante – Nebojsi,
žiadosti o zrušenie vyhlásenia domu č.75 vo Veľkých Levároch za kultúrnu
pamiatku,
oprave strechy kultúrnej pamiatky – domu na ul. A. Kmeťa v Banskej Štiavnici,
preskúmaní rozhodnutia o zámere obnovy domu v mestskej pamiatkovej
rezervácii Košice,
konaní o odstránení nepovolenej reklamy v pamiatkovej zóne v Skalici.

Ako iniciatívny materiál v spolupráci so SKD a MF SR pripravila pamiatková
inšpekcia návrh na dofinancovanie obnovy cirkevného gymnázia v Banskej Štiavnici,
zároveň sme preverili aj doteraz vykonané práce. V správe rímskokatolíckeho
farského úradu v Banskej Štiavnici je aj ojedinelý komplex Kalvárie, ktorý je v zlom
stavebno-technickom stave, neustále ohrozovaný vandalmi. Po kontrole stavu
kultúrnej pamiatky na mieste sme v spolupráci s vlastníkom a Krajským pamiatkovým
úradom v Banskej Bystrici – pracovisko v Banskej Štiavnici pripravili návrh na
financovanie jej záchrany z prostriedkov štátneho rozpočtu. Návrh je v štádiu
vnútorného pripomienkového konania.
Prehľad opatrení uložených pamiatkovou inšpekciou pri výkone kontroly
uvádzame prehľadne v tabuľke.

V Bratislave 8. januára 2003

Vypracovala:

Ing. Iveta Kodoňová
hlavná inšpektorka

6

Prehľad opatrení uložených pri výkone dozornej činnosti v 2. polroku 2002

Miesto

Kontrolné zistenie

Nápravné opatrenie

Bíňa

Ohrozenie arch. lokality náletovou
zeleňou a skládkou odpadu

Zabezpečenie údržby

Cífer - Pác

Nálezisko nie je v teréne čitateľné

Evidovať ako nálezisko skúmané neprezentované

Janíky

Pri mohyle je nepovolená skládka
komunálneho odpadu

Odstránenie skládky, označenie lokality

Bardejov

Nevhodná úprava strešnej krajiny

Bratislava –
Vajnory

Obecný úrad
Janíky
30.6.2003
Vyhodnotiť ostatné úpravy striech v MPR a určiť KPÚ Prešov
ďalší metodický postup
31.12.2003

Neaktuálnosť zásad ochrany MPR Aktualizovať zásady pre prípravu ÚPD v roku
Bardejov
2003

KPÚ Prešov
Podľa termínu
spracovanie ÚPD

Ohrozenie a zlý stav nástenných
Vyzvať vlastníka objektu na Radničnom nám.
malieb na Radničnom nám.13 a 26 13 k zabezpečovacím prácam
-– bolo vydané rozhodnutie k reštaurovaniu

KPÚ Prešov
31.12.2002

Zlý stav kam. oporných pilierov
kostola na Františkánskom nám.

Vyzvať vlastníka k zabezpečovacím prácam
- oporné piliere sa začali obnovovať v 10/2002

KPÚ Prešov
31.12.2002

Nevhodná úprava strechy
a vikierov na novostavbe na
Františkánskej ul.5

Preveriť súlad s projektovou dokumentáciou
a prijať opatrenia
- úloha splnená

KPU Prešov
31.12.2002

Nevhodná nepovolená farebnosť
fasády na Hviezdoslavovej ul. 8

Začať správne konanie, určiť lehotu na úpravu
fasády
- úloha splnená

KPU Prešov
31.12.2002

Nepovolené reklamné zariadenie

Začať konanie o odstránení nepovolenej stavby KPU Bratislava
MsÚ Vajnory
30.6.2003
Začatie konania o zámere obnovy
KPÚ Bratislava
30.3.2003

Zlý stavebno-technický stav KP –
ľudového domu č. 181
Ružomberok

Vykoná
lehota
Obecný úrad
Bíňa
priebežne
PÚ SR
30.6.2003

Nedokončený archeologický
výskum

Oslovenie investora so žiadosťou
o pokračovanie archeologického výskumu
- úloha splnená

Nevhodná realizácia úpravy fasády Preverenie použitých materiálov pri úprave
kaštieľa
fasády

Nedôsledný postup KPU Žilina –
pracovisko Ružomberok

PI MK SR
10.12.2002

PÚ SR Bratislava
31.1.2003

Nové omietky obnažiť v rozsahu zavlhnutých
murív – vydať rozhodnutie alebo zápis do
stavebného denníka

KPÚ Žilina
30.1.2003

Monitorovanie stavu murív kaštieľa

KPÚ Žilina
1 x ročne

Principiálne vyhodnotiť postup pracoviska
a prijať opatrenia

PU SR Bratislava
30.1.2003
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Dolná Mičiná Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

Bratislava

Vypratanie a ohrozenie KP –
budovy prvej konskej železnice

Podať návrh na vklad do evidencie
nehnuteľností
- úloha splnená
Zabezpečenie trvalej strážnej služby
- úloha splnená

Košice

Porušenie správneho konania
v rozhodnutí k zámeru obnovy

Nariadená obnova konania
- úloha splnená

SKZ MK SR

PÚ SR Bratislava
Košice

Správca konkurz
podstaty
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