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Informácia  o plnení úloh ústredného štátneho dohľadu 
 pamiatkovej inšpekcie za 2. polrok 2009


Plánované úlohy:

Úloha:		Výkon dozornej činnosti v pamiatkovej rezervácii vo Vlkolínci so zameraním na starostlivosť vlastníkov o národné kultúrne pamiatky, plnenie povinností obce pri základnej ochrane pamiatkového územia, aktuálnosť a komplexnosť metodických materiálov na rozhodovanie v pamiatkových územiach  a na výkon štátnej správy orgánmi ochrany pamiatkového fondu najmä podľa § 11 ods. 2 písm. a), g) a h) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
Plnenie:	úloha splnená

Úloha:	Výkon dozornej činnosti v pamiatkovej zóne v Turnianskej Novej Vsi so zameraním na starostlivosť vlastníkov o národné kultúrne pamiatky, plnenie povinností obce pri základnej ochrane pamiatkového územia, aktuálnosť a komplexnosť metodických materiálov na rozhodovanie v pamiatkových územiach  a na výkon štátnej správy orgánmi ochrany pamiatkového fondu najmä podľa § 11 ods. 2 písm. a), g) a h) zákona
Plnenie:	úloha splnená

Úloha:	Dohľad nad zabezpečením a ochranou archeologického nálezu tzv. strieborného pokladu z Hýb.
Plnenie:		úloha splnená

Úloha:		Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“) kúrie v Kaľamenovej podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
Plnenie:		úloha splnená

Úloha:		Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP kaštieľa v Borši podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
Plnenie:		úloha splnená

Úloha:		Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP kaštieľa v Turni nad Bodvou podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
Plnenie:		úloha splnená

Úloha:		Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP župného domu v Turni nad Bodvou podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
Plnenie:		úloha splnená

Úloha:		Dohľad nad spôsobom evidencie, dokumentovania a ochrany originálnych súčastí sôch, súsoší a plastík nahrádzaných pri reštaurovaní ich kópiami.
Plnenie:		úloha bude vyhodnotená v 1. polroku 2010




Mimoriadne úlohy:

	Dohľad nad obnovou NKP domu na ul. A. Kmeťa 14 v Banskej Štiavnici.
	Dohľad nad obnovou NKP kaštieľa  s areálom v Koplotovciach. 
	Dohľad nad spol. Terra Antiqua s.r.o. Rimavská Sobota oprávnenej na vykonávanie archeologického výskumu. 
	Riešenie podnetov:
	Piešťany, výrub stromov v historickom parku a archeologický výskum,
	Občianske združenie Kremnica, nepovolené úpravy v mestskej pamiatkovej rezervácii,

Banská Bystrica, NKP internát na ul. Čsl. armády 25, zodpovednosť za nevhodné úpravy schodišťa



Rozbor  činnosti pamiatkovej inšpekcie



Dohľad v pamiatkovej rezervácii vo Vlkolínci so zameraním na prostredie pamiatkovej rezervácie, kvalitu remeselných prác pri obnove 

	V rámci dohľadu sa pamiatková inšpekcia ako pozvaný účastník zúčastnila seminára k monitoringom svetového dedičstva, ktorého súčasťou bolo vyhodnotenie aktuálneho stavu pamiatkovej rezervácie vo Vlkolínci, obhliadka remeselnej úrovne realizovaných obnov - najmä striech a ich príslušenstva, verejných priestorov v pamiatkovej rezervácii a dôsledkov zvýšeného turistického ruchu v lokalite. 
	V pamiatkovej rezervácii je po niekoľkých rokoch poskytovania grantovej podpory opravená väčšina striech na dreveniciach, ohrozených je však viac hospodárskych objektov, ktoré vlastníci nevyužívajú a prevažne nemajú záujem o ich opravu. Nevhodná adaptácia jedného takéhoto objektu na bývanie je stále neakceptovateľná krajským pamiatkovým úradom, v rozpore s povolenými úpravami. Remeselné vyhotovenie realizovaných obnov striech má najväčšie nedostatky v používaní jednoduchších, cenovo prístupnejších spôsobov riešenia odvodnenia plechovými žľabmi, ktoré až na ojedinelé výnimky nahradili tradičné drevené prvky. V jednom prípade bola strecha opravená dvojito kladeným šindľom, čo nie je pre lokalitu typické napriek tomu, že má väčšiu tvrvácnosť. Na farebnosť fasád nie je jednotný metodický názor, uplatňuje sa prevažne pastelové jemné zafarbenie vápenných náterov navrhnutý samotným vlastníkom, pričom krajský pamiatkový úrad vylučuje len nepôvodné farby.
	Najväčšími problémami pamiatkovej rezervácie sú verejné priestory, úprava potoka, drobná architektúra, cesta ako aj priestory okolo domov, ktoré si majitelia upravujú v rozpore s hodnotami pamiatkového územia ( dláždenie dvorov, príjazdy do stodôl vyložené betónovými kockami, nevhodné a nepovolené oplotenia, výsadba nevhodných nepôvodných drevín a sadová úprava). Výsledky turistických a kultúrnych aktivít organizovaných vo Vlkolínci, najmä sochy zo sochárskeho sympózia sa stávajú pre svoje rozmery a veľký počet dominantami komorných verejných priestorov – je potrebné hľadať vhodnú polohu na ich premiestnenie mimo exponovaných priestorov pri nástupe do pamiatkovej rezervácie. 
	V prípadoch individuálnych porušení zákona, realizovaní úprav bez rozhodnutia orgánu ochrany pamiatkového fondu, je nedostatočný zvýšiť dohľad príslušným pracoviskom krajského pamiatkového úradu v Žiline, je potrebné ukladať opatrenia a dôsledne vymáhať ich plnenie. 
	Prínosom pre zlepšenie spolupráce zainteresovaných rezortov pri podpore aktivít na zachovanie hodnôt pamiatkovej rezervácie je obnovenie činnosti medzirezortnej komisie pod gesciou sekcie kultúrneho dedičstva. 


Dohľad v pamiatkovej zóne v Turnianskej Novej Vsi 

	Ústredným štátnym dohľadom v pamiatkovej zóne vyhlásenej v r. 1996 sa zistilo, že v obci neboli spracované zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia, ako základný dokument pre ochranu územia. Napriek tomu, že obec nemá územnoplánovaciu dokumentáciu, zásady budú pre starostu vítaným podkladom pre osvetu a riadenie rozvoja obce. Predmetom ochrany v pamiatkovej zóne sú národné kultúrne pamiatky – ľudové domy a kostoly, pôvodná urbanistická koncepcia a parcelácia, historická panoráma a verejná zeleň. 
	NKP – kostoly sú v dobrom stave, priebežne udržiavané s nedávno obnovenými omietkami a nátermi fasád. Ľudový dom č. 106 v nedávnom období prešiel rekonštrukciou a adaptáciou, ktorou stratil časť pamiatkových hodnôt (nevhodná štruktúra nových hrubozrnných omietok, nepôvodné a tvarovo zdeformované ozdobné prvky plastickej výzdoby uličnej fasády, obloženie sokla kameňom, náhrada okenných výplní eurooknami, živičná šablónová krytina strechy, komín vymurovaný z bielych  tehál). Vlastníkovi bola za nedodržanie podmienok obnovy uložená pokuta. Ľudový dvojdom č. 15 a 16  je priebežne udržiavaný v uspokojivom stave. Ľudové domy č. 105 a 118 vyžadujú opravy , najmä odvlhčenie a obnovu  omietok. V havarijnom stavebno-technickom stave je dom č. 99 - s ohrozením statiky strechy, pričom  vlastníčka  nie je podľa všetkého v stave bez pomoci pristúpiť k príprave a realizácii opravy.
	Verejné priestory a zeleň sú obcou systematicky udržiavané a v uspokojivom stave. Obec v objekte patriacom ev. ref. cirkvi  zriadila múzeum miestnych remesiel a tradičného bývania, ktoré sa sprístupňuje verejnosti na požiadanie.
	Z dohľadu sa prijali opatrenia pre Krajský pamiatkový úrad Košice.


Dohľad nad zabezpečením a ochranou archeologického nálezu tzv. strieborného pokladu z Hýb 	

	V pamiatkovej zóne v Hybiach bol pri obnove rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých   nájdený v r. 2007 poklad 203 strieborných mincí z obdobia 1690 – 1700. Tento nález správca fary ohlásil Archeologickému ústavu SAV, ktorý na miesto vyslal svojho zástupcu z detašovaného pracoviska v Spišskej novej Vsi, ktorý nález prevzal,  nepostupoval však podľa zákona a nález neohlásili orgánu ochrany pamiatkového fondu. V rámci dohľadu sa zistilo, že  poklad bol ošetrený a deponovaný v Archeologickom ústave SAV v Nitre , odborní zamestnanci k nemu spracovali aj odbornú dokumentáciu a publikovali informácie o náleze. Pamiatková inšpekcia zabezpečila spätné informovanie správcu kostola o osude nálezu a kópiu príslušnej dokumentácie pre informovanosť občanov. 
 

Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP kúrie v Kaľamenovej

	Ústredný štátny dohľad sa vykonal na podnet sekcie kultúrneho dedičstva MK SR. so zameraním na previerku  zabezpečenia  základnej ochrany NKP kúrie ako aj postupu pri jej obnove podporenej v r. 2005 a 2009 v rámci grantového programu z prostriedkov MK SR, vrátane kontroly výkonu štátnej správy v súvislosti s jej obnovou.
	Stavebné konštrukcie kúrie sú v uspokojivom stavebno-technickom stave. Murivá nevykazujú žiadne známky vážnejších statických porúch. V dôsledku absencie izolácií murív spodné časti murív a omietok sú zavlhnuté so  zvetraním ložných mált. Fasády pôvodnej časti kúrie zo 17. stor. boli postupnými neskoršími utilitárnymi úpravami devalvované natoľko, že znaky staršieho pôvodu kúrie dnes nesie už iba tvar dvoch okenných otvorov na pravej strane čelnej fasády a nárožný oporný pilier. V interiéroch kúrie došlo k čiastkovým a zjavne neusmerneným úpravám.
	Vlastník uskutočnil výmenu celej strechy kúrie vrátane jej krytiny. Doteraz vykonané práce na streche boli v súlade s podmienkami postupne vydávaných usmernení zo strany Krajského pamiatkového úradu v Žiline. Krajský pamiatkový úrad pri usmernení zámeru opravy strechy jej úplnou výmenou však nepostupoval štandardne, pretože riešenie nepodmienil pamiatkovým architektonicko-historickým výskumom. Výskumom  bolo možné preveriť (najmä formou archívneho výskumu), či zachovaný tvar strechy zodpovedá určujúcej stavebnej etape kúrie datovanej do 17. stor. Stav exteriérových fasád kúrie, ich architektonického  stvárnenia a výtvarnej výzdoby vyžaduje dôslednú odbornú prípravu a postupnú revitalizáciu. Dnešná podoba fasád je takmer bez znakov historických prvkov, detailov  a úprav, nezodpovedá jej nesporným hodnotám čitateľným v interiéroch staršej časti.  V rámci prípravy ďalšej obnovy kúrie bolo uložené, aby správny orgán vlastníka usmerňoval v súlade s príslušnými ustanoveniami pamiatkového zákona a realizáciu obnovy podmieňoval splnením štandardných podmienok:
	pamiatkový architektonicko-historický výskum, 

reštaurátorský výskum omietok fasád a interiérov (v súčinnosti s pamiatkovým výskumom), 
archeologický výskum kontaktného terénu okolo fasád a suterénov (pred realizáciou hydroizolácie fasádnych múrov a vyčistenia suterénnych priestorov),
projektová dokumentácia obnovy. 


Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP kaštieľa v Borši 

	Renesančný kaštieľ v Borši je jedným z projektov dlhodobo podporovaných slovensko-maďarskou zmiešanou komisiou pri MZV SR. Obnova dlhodobo chátrajúceho kaštieľa začala v r. 1992  schválenou opravou strechy, ďalšie čiastkové práce na kaštieli sa až do r. 1998 realizovali bez záväzného stanoviska orgánu pamiatkovej starostlivosti a  opakovane ich príslušné orgány zastavili. Po medzinárodnom stretnutí odborníkov SR a Maďarska v Borši 29.10.1997 Pamiatkový ústav Košice a Pamiatkový ústav Michalovce v spolupráci s Maďarským národným múzeom a Maďarským pamiatkovým úradom vypracovali „Program rekonštrukcie kaštieľa  1999-2001“ s odhadnutými nákladmi 96,8 mil. Sk.  Postupne boli vydané k jednotlivým čiastkovým zámerom obnovy záväzné stanoviská Okresného úradu v Trebišove. Obnova nebola však dobre koordinovaná, nie sú k dispozícii spracované výsledky pamiatkového výskumu, ktorý realizoval tím maďarských pamiatkárov. Tento nedostatok bol suplovaný v rámci čiastkových realizačných projektov a chýbajúca dokumentácia je  stále prekážkou v príprave a metodickom usmerňovaní ďalších etáp obnovy kaštieľa.
	K projektu pre stavebné povolenie (autori Ing. arch. Zoltán Wittinger , Ing. arch. Peter Pásztor, 8/2002) bolo 10.10.2002 vydané rozhodnutie Krajský pamiatkový úrad Košice a následne Obec Borša 7.5.2003 vydala stavebné povolenie na rekonštrukciu kaštieľa. Obnova pokračuje na základe tohto stavebného povolenia, pričom realizačné projekty sú spracovávané postupne (po miestnostiach) podľa potrieb prevádzky kaštieľa a finančných možností vlastníka. Krajský pamiatkový úrad Košice na zisťovacích pamiatkových výskumoch realizovaných prevažne maďarskými odborníkmi a na obnove vykonáva priebežný pamiatkový dohľad. Archeologický výskum a následné konzervovanie nálezov vykonala oprávnená právnická osoba.
	Z kaštieľa sú zachované 3 krídla, pričom zvyšky južného krídla sú čitateľné ako zrekonštruované základy po archeologickom výskume. Severné krídlo bolo postavené po rekonštrukcii začiatkom 20. storočia. Strešná krytina je po rekonštrukcii začatej v 90. rokoch 20. storočia v dobrom stave. Kaštieľ má prakticky celoplošne odstránené exteriérové omietky. Nedokončené odvlhčenie (metódou napúšťania chemickými látkami) viditeľné na hlavnej fasáde je nefunkčné, v r. 2006 boli metódou zvislej izolácie Platoon izolované základy západného krídla.  Vlhkosť konštrukcií je primeraná stavu a využívaniu objektu, podľa vizuálnej obhliadky nevyžaduje ďalšie opatrenia na jej eliminovanie. Časť hlavnej fasády kaštieľa so vstupnou bránou (západné krídlo), nárožná bašta a časť severného krídla majú rekonštruované ostenia a okenné výplne. V miestnostiach prízemia a čiastočne na poschodí západného a severného krídla sú okrem okien rekonštruované aj podlahy, stropy, interiérové omietky. Na vybraných prácach na omietkach, krbe a osteniach sa podieľali reštaurátori. V r. 2008 bolo upravené nádvorie podľa projektovej dokumentácie Ing. arch. P. Pásztora a Z. Wittingera.
	Podľa obhliadky sú v súčasnosti v havarijnom stave drevené stropy v južných miestnostiach západného krídla, statické poruchy konštrukčného charakteru sú aj v krove. Kaštieľ vyžaduje postupnú obnovu miestností, vlastník plánuje pokračovať kaplnkou a hlavným schodiskom, tak aby bol logicky uzatvorený výstavný a prehliadkový okruh. V súčasnosti obnova kaštieľa asi 2 roky stagnuje. Novšie severné krídlo kaštieľa je vhodné na komerčné využitie, vlastník zatiaľ aktívne nehľadá spoluinvestora, ktorý by zabezpečil jeho obnovu a využitie.
	Kaštieľ využíva Spoločnosť Františka II. Rákoczyho ako expozíciu a obec Borša na kultúrno-spoločenské podujatia. V obnovených miestnostiach kaštieľa je inštalovaná insitná expozícia spojená so životom Františka II. Rákoczyho. Exponáty sú výsledkom zbierkotvornej činnosti kurátorov – zanietených amatérov z radov členov Spoločnosti a darom miestnych občanov. Vzhľadom na veľkosť kaštieľa a jeho nadregionálny význam pamiatková inšpekcia oslovila SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku na aktívnu spoluprácu s vlastníkom a užívateľom kaštieľa.  Pamiatková inšpekcia odporúča pokračovať vo finančnej podpore vlastníka pri obnove kaštieľa. Krajskému pamiatkovému úradu Košice sa uložilo opatrenie na skompletizovanie dokumentácie z pamiatkového výskumu kaštieľa. 

Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP kaštieľa v Turni nad Bodvou 

	Kaštieľ je v havarijnom stave. Strešná krytina je vo viacerých miestach poškodená, čo spôsobuje zatekanie zvislých i horizontálnych stavebných konštrukcií objektu. Stropy v niektorých miestnostiach sú v dôsledku premokania prepadnuté, všetky murivá sú zavlhnuté, omietky zdegradované.  Niektoré vnútorné priečky sú odstránené v celom rozsahu, niektoré zbúrané sčasti (dlhodobé vykrádanie stavebného materiálu). zničené sú takmer všetky podlahové vrstvy. Okenné a vstupné otvory nie sú chránené žiadnymi funkčnými výplňami. Všetky vnútorné priestory kaštieľa sú zanesené hrubou vrstvou sute a  komunálneho odpadu. 
	Objekt je dlhodobo nevyužívaný, opatrenia ukladané od r. 2000 orgánmi ochrany pamiatkového fondu na uzavretie otvorov a prístupu do objektu boli sčasti splnené, nepriniesli však očakávaný efekt. Po zhoršení stavu kaštieľa  bola vlastníkovi v r. 2004 uložená aj pokuta. V rámci konania o odvolaní voči rozhodnutiu o pokute vlastník prejavil snahu vec riešiť bezodplatným prevodom časti podielu svojho majetku (75 % hodnoty nehnuteľnosti) do majetku obce, čo Pamiatkový úrad SR akceptoval a pokutu zrušil. 
	V plnení povinností zo strany vlastníka nenastali však žiadne zmeny a v r. 2005 krajský pamiatkový úrad opätovne konal o opatreniach na nápravu, ktoré však pri nečinnosti vlastníka nevymáhal.  
	Vlastník prakticky od nadobudnutia kaštieľa do vlastníctva v r. 1996 do súčasnosti dlhodobo zanedbáva jeho základnú údržbu a neplní si povinnosti vlastníka  podľa § 28 ods. 2 písm. a) a b) zákona. Stav kaštieľa je v súčasnosti havarijný, pričom hrozí ďalšia devastácia smerujúca k jeho zničeniu. Po neúspešnom rokovaní o prevode kaštieľa do majetku obce pamiatková inšpekcia podala na štatutárnych zástupcov vlastníka NKP trestné oznámenie, ktoré sa v súčasnosti vyšetruje. Opakované poškodzovanie dôležitého kultúrneho záujmu, poškodzovanie, ničenie veci, ktorá požíva ochranu podľa pamiatkového zákona je podľa  § 248 Trestného zákona trestným činom  zneužitia vlastníctva.	


Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP župného domu v Turni nad Bodvou 

	Cieľom ústredného štátneho dohľadu Župného domu v Turni nad Bodvou bolo zistiť, ako je zabezpečená základná ochrana NKP a aké sú perspektívy jej záchrany, obnovy a využitia. Vlastníci NKP oznámenie o dohľade neprevzali, obhliadky sa nezúčastnili ani prizvaní súdni exekútori, ktorí vedú voči vlastníkom exekučné konanie.
	Predajom objektov v r. 1991 z majetku Jednoty do majetku fyzických osôb, prestal byť objekt využívaný a udržiavaný, v dôsledku čoho chátral a zostal vystavený dlhodobej devastácii a rozkrádaniu na materiál. NKP je v dezolátnom stave - odstránené sú takmer všetky zvislé konštrukcie krovu mohutnej manzardovej strechy nad celým hlavným objektom, je reálna jeho deštrukcia, čo sa pri poryve vetra stalo cca 10 dní po vykonaní dohľadu.  Odstránené je drevené schodisko z. 1. poschodia do podkrovia, viaceré murované konštrukcie boli rozobraté na stavebný materiál, v dôsledku čoho sú prepadnuté celé stropné konštrukcie nad priestormi 1. poschodia – ktoré sú taktiež postupne rozoberané.V súčasnosti je väčšina okenných a dverových otvorov bez výplní, zárubní a drevených ostení, drevené podlahy sú zničené (prehnité), resp. odstránené, suterén je zanesený a neprístupný. Severné dvorové krídlo je v súčasnosti rozobraté po soklové časti murív, južné dvojpodlažné dvorové krídlo s pavlačami je dezolátne, bez strechy, pričom  jeho konštrukcie vykazujú viaceré statické poruchy. 
	Orgány ochrany pamiatkového fondu v r. 1993 vydali rozhodnutie o opatreniach, následne uložili vlastníkom pokutu, v r. 1997 Okresná prokuratúra zamietla podnet na trestné stíhanie vlastníkov.  Napriek formálnej snahe jedného zo spoluvlastníkov hľadať riešenia – súdne konanie, trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za rozkrádanie vybavenia objektu, prísľuby nápravy – nebola dlhodobo zabezpečená základná ochrana objektu. Od r. 2007 bolo konanie Krajského pamiatkového úradu Košice podporené aj konaním stavebného úradu voči stavbe ohrozujúcej bezpečnosť.
	Vlastníci od nadobudnutia NKP do vlastníctva v r. 1991 do súčasnosti dlhodobo zanedbávajú základnú údržbu a neplnia si povinnosti vlastníka v zmysle § 28 odst. 2 písm. a) a  b) zákona. Preukázané opakované konania príslušných orgánov ochrany pamiatkového fondu, obce a stavebného úradu, nimi ukladané opatrenia, vrátane uložených sankcií, v stave základnej ochrany NKP a jej hodnôt nepriniesli žiadnu nápravu. Vzhľadom na neúčinnosť opatrení kompetentných orgánov ochrany pamiatkového fondu a stavebného poriadku a stupňujúcu sa hrozbu úplného zničenia chránených hodnôt  pamiatková inšpekcia podala  na vlastníkov NKP trestné oznámenie príslušnej okresnej prokuratúre. 
Mimoriadne úlohy

Dohľad nad obnovou NKP domu na ul. A. Kmeťa 14 v Banskej Štiavnici.

        Na základe podnetu obyvateľky NKP meštianskeho domu na ul. A. Kmeťa 14 v Banskej Štiavnici, ktorá namietala prípravu a postup obnovy domu jeho súčasným vlastníkom, ako aj konanie orgánu ochrany pamiatkového fondu sa vykonal ústredný štátny dohľad so zameraním na obnovu schodiska, ktoré je v zlom stave ohrozujúcom bezpečné používanie.            
	Na základe preskúmanej projektovej dokumentácie, pamiatkového výskumu a konania krajského pamiatkového úradu má byť oprava schodiska zabezpečená jeho pamiatkovou obnovou. Vzhľadom na to, že vlastník zatiaľ nemá stavebné povolenie, ktoré je predpokladom začatia komplexnej obnovy, s opravou schodiska ako súčasti pripravovanej stavby nezačal.
	Obhliadkou sa zistilo, že schodisko je v prízemnej časti poškodené, drevené schodnice nie sú celistvé v celej nášľapnej šírke, niektoré stupne medzi prízemím a 1.poschodím sú uvoľnené a nestabilné. Schodisko v čase dohľadu bolo znečistené prebiehajúcimi stavebnými prácami v prízemných častiach budovy a môže predstavovať riziko úrazu pre nájomníkov domu. Nariadenie čiastkovej opravy schodiska z hľadiska jeho bezpečného užívania nájomníkmi je v kompetencii stavebného úradu.
	Ústredným štátnym dohľadom nebolo preukázané konanie správneho orgánu  v rozpore s pamiatkovým zákonom a správnym poriadkom. Nájomníčku bytu, ktorá nie je účastníčkou stavebného konania sme usmernili na uplatnenie pripomienok na verejnom prerokovaní zámeru vlastníka v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie,
	

Dohľad nad obnovou kaštieľa  s areálom v Koplotovciach 

	Zámerom ústredného štátneho dohľadu v Kaštieli v Koplotovciach bolo objasnenie skutočností súvisiacich s financovaním obnovy z prostriedkov grantového programu Obnovme si svoj dom.
	Národná kultúrna pamiatka pozostáva zo 7 objektov:
	kaštieľa (obnova sa realizovala koncom 90. rokov, prevažne bez usmernenia orgánov ochrany pamiatkového fondu), 
	kúrie (nie je v súčasnosti využívaná, pripravuje sa jej pamiatková obnova),
	sýpky (využíva sa na skladovanie, strecha je obnovená, na fasáde sú viditeľné statické poruchy obvodových múrov), 
	2 bášt (využívajú sa na príležitostné ubytovanie, z exteriéru sú viditeľné statické narušenia, ktoré pravdepodobne súvisia s intenzívnou dopravou v ich bezprostrednej blízkosti a s použitím nevhodnej technológie obnovy),

hradobného múra s rekonštruovaným vstupným kamenným portálom,
	parku, ktorý je bez pôvodnej výsadby.
 
	Vlastníčke bol poskytnutý grant na základe zmluvy z r. 2008 účelovo viazaný na vypracovanie pamiatkového výskumu a projektovej dokumentácie. Postupne boli poskytovateľom – MK SR vypracované na žiadosť vlastníčky 3 dodatky tejto zmluvy, pričom sa zmenil termín čerpania dotácie a rozšíril sa účel poskytnutej dotácie.
	Z poskytnutej dotácie bol zatiaľ realizovaný pamiatkový architektonicko-historický výskum fasád objektu kúrie a projektová dokumentácia „Malá kúria – podkrovie“. Zostávajúce finančné prostriedky grantu vlastníčka použije na opravu strechy kúrie podľa projektu schváleného Krajským pamiatkovým úradom v Trnave po doriešení povolenia prác obcou. Súčasťou dohľadu bolo usmernenie stavebného úradu - Obce Koplotovce vo veci vybavenia odvolania voči záväznému stanovisku Krajského pamiatkového úradu v Trnave. 


Dohľad nad spol. Terra Antiqua s.r.o. Rimavská Sobota 

Ústredný štátny dohľad sa vykonal  na podnet Archeologickej rady MK SR s cieľom preveriť kvalitu dokumentácie z archeologických výskumov realizovaných spoločnosťou Terra Antiqua s.r.o. Rimavská Sobota (ďalej len „spoločnosťou“) a následné odovzdanie hnuteľných archeologických nálezov do oprávnených inštitúcií.
	Z celkového počtu 28 realizovaných archeologických výskumov v kontrolovanom období pamiatková inšpekcia skontrolovala 20 výskumných dokumentácií priamo v Krajskom pamiatkovom úrade v Banskej Bystrici a v Krajskom pamiatkovom úrade v Nitre. Základné údaje o ostatných dokumentáciách vrátane stanovísk k dokumentácii, resp. vyjadrení zodpovedných zamestnancov sa obstarali pre potreby dohľadu písomne.	Kontrolou výskumnej dokumentácie a agendy krajských pamiatkových úradov sa zistilo, že:
	spoločnosť postupovala podľa § 39 ods. 5 zákona pri všetkých archeologických výskumoch, v súlade s vydanými rozhodnutiami a záväznými stanoviskami o archeologických výskumoch oznamovali v určenej lehote začatie a ukončenie terénnych výskumných prác – kópie oznámení sú súčasťou výskumnej dokumentácie,

lehota na odovzdanie výskumnej dokumentácie určená podľa § 39 ods. 9 zákona na 60 dní bola dodržaná v 24 prípadoch, v 2 prípadoch vyhovel príslušný krajský pamiatkový úrad  žiadosti spoločnosti o predĺženie lehoty na odovzdanie dokumentácie (Zvolen – Pustý hrad, Martin – Košúty) a v 2 prípadoch bola dokumentácia odovzdaná do 90 dní (Komárno, Veľká Lúka),
k výskumným dokumentáciám vydali krajské pamiatkové úrady 8 záväzných stanovísk a 6 stanovísk, v žiadnom stanovisku neboli uplatnené výhrady voči kvalite a úplnosti výskumnej dokumentácie alebo archeologickému výskumu,
výskumné dokumentácie, ktoré boli skontrolované priamo v rámci tohto dohľadu po formálnej stránke zodpovedali § 7 ods. 7 Vyhlášky MK SR, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, obsahovali  všetky náležitosti aj v prípade negatívnych výsledkov výskumu.

	Z celkového počtu 28 archeologických výskumov skončilo 15 bez hnuteľných nálezov. Kontrolou sa zistilo, že len v 2 prípadoch boli odovzdané hnuteľné archeologické nálezy v súlade s § 40 ods. 6 inštitúciám oprávneným zabezpečiť ich ochranu a prezentáciu.
	Ostatné hnuteľné archeologické nálezy sa skontrolovali na mieste ich uloženia v sídle spoločnosti v Rimavskej Sobote. Podľa ústneho vyjadrenia konateľa spoločnosti o preberanie nálezov nie je zo strany múzeí záujem. 
	Spoločnosť Terra Antiqua s.r.o. v kontrolovanom období splnila zákonné podmienky vykonávania archeologického výskumu bez výhrad.  Hnuteľné archeologické nálezy, ktoré boli predmetom dohľadu sú chránené spoločnosťou tak, ako to ukladá § 39 ods. 10 zákona. Ústredným štátnym dohľadom neboli zistené žiadne nedostatky.
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