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Informácia  o činnosti Pamiatkovej inšpekcie za 1. polrok 2007


Plánované úlohy dozornej činnosti:

Úloha:		Výkon dozornej činnosti v pamiatkových územiach 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 podľa § 11 ods. 2 písm.  a), g) a h) zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“). Dohľad bol vykonaný v pamiatkových zónach v Kysuckom Novom Meste, v Klokočove – Do Kršle, v Hanušovciach nad Topľou a v Michalovciach. 
Plnenie:		úloha splnená


	Úloha:		Preverenie majetkovo- právnych vzťahov a zabezpečenia

základnej ochrany národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „NKP“) – hradov v stavebno-technickom stave „ruina“, zachovávaných ako torzálna architektúra. Úloha sa týkala 82 NKP – hradov a archeologických lokalít. 
Plnenie:		úloha rozpracovaná


	Úloha:		Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP – Kalvárie 

v Banskej Štiavnici podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona.
Plnenie:		úloha splnená


	Úloha:		Dohľad nad realizáciou reštaurátorského výskumu v NKP – 

kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom podľa § 33 zákona. 
       Plnenie:		úloha splnená


	Úloha:		Dohľad na obnove hlavného oltára Všetkých svätých v Bytči so 

zameraním na postup pri zabezpečovaní reštaurátorských prác podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona.
       Plnenie:		úloha splnená


	Úloha:		Analýza možnosti zachovania architektúry vhodne dotvárajúcej 

prostredie pamiatkového územia bez jej vyhlásenia za NKP, preskúmanie zániku nehnuteľností v Pamiatkovej zóne – Centrálna mestská oblasť (ďalej len „PZ CMO“) Bratislava od r. 2002. 
  Plnenie:		úloha rozpracovaná 
 Mimoriadne úlohy dozornej činnosti:

	Dohľad nad archeologickým výskumom na rekonštrukcii inžinierskych sietí v Mestskej pamiatkovej rezervácii  (ďalej len „MPR“) Banská Bystrica na Lazovnej ulici. 

Dohľad nad prípravou obnovy NKP – archeologickej lokality bývalý dominikánsky kláštor v Banskej Štiavnici a príprave novostavby hotela.
Preskúmanie konania Krajského pamiatkového úradu (ďalej len „KPU“) Bratislava pri povoľovaní novostavby v PZ CMO Bratislava  na Mudroňovej ulici.
Riešenie podnetu Komory reštaurátorov vo veci reštaurovania ikonostasov na východnom Slovensku.  
Dohľad nad schvaľovaním prípravy obnovy strechy na Kutscherfeldovom paláci v Bratislave. 
Preverenie stavebno-technického stavu a základnej ochrany NKP - kaštieľa vo Veľkom Bieli .
Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP – kaštieľa v Bernolákove.




Rozbor  úloh dozornej činnosti


1.	Výkon dozornej činnosti v pamiatkových územiach 

Pamiatkový dohľad bol vykonaný v pamiatkových zónach (ďalej len „PZ“) v Kysuckom Novom Meste, v Klokočove, v Hanušovciach nad Topľou a v Michalovciach. Dohľad bol zameraný na stav národných kultúrnych pamiatok, plnenie povinností obce pri základnej ochrane pamiatkového územia, aktuálnosť a komplexnosť metodických materiálov na zabezpečenie základnej ochrany pamiatkového územia. Výkon štátnej správy bol predmetom kontroly na KPÚ Žilina, KPÚ Prešov a KPÚ Košice. Zámery obce a zabezpečenie ochrany pamiatkového územia v územno-plánovacej dokumentácii sme konzultovali s vedením obcí.

Pamiatková zóna v Kysuckom Novom Meste 
PZ v Kysuckom Novom Meste bola vyhlásená nariadením, vyhlásenie nadobudlo účinnosť 30.4.1991. Ochranné pásmo nebolo právoplatne vyhlásené rozhodnutím príslušného obvodného úradu a nie je účinné. Zásady ochrany pamiatkového územia - Zásady pamiatkovej starostlivosti, ktoré sú podľa § 29 zákona dokumentom na vykonávanie základnej ochrany pamiatkového územia, vypracoval Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti Bratislava – stredisko Žilina v r. 1992.
Zásady obsahujú okrem predmetu ochrany aj diferencovaný prístup k jednotlivým typom objektov, pričom je veľké množstvo objektov (viac ako 40) určených  na úpravu – najmä umožňujúce objekt nadstavať. Z výpočtu je zrejmé, že individuálne architektonické hodnoty objektov neboli pre vyhlásenie PZ podstatné, PZ má potenciál vnútorne sa meniť a poskytuje priestor na rozsiahle adaptácie na rozdiel od deklarovanej zásady  „uprednostnenia metódy regeneračnej sanácie“.  
	Mesto okrem riadenia stavebnej činnosti v PZ územným plánom, osobitne reguluje všeobecne záväzným nariadením reklamy na území mesta. Toto opatrenie hodnotíme ako dobré východisko pre regulovanie obrazu mesta a ochranu pamiatkových a estetických hodnôt pamiatkového územia.
Problémom pri  výkone štátnej správy v PZ sa javia stavebné  a udržiavacie práce  nehnuteľností v pamiatkovom území, ktoré podľa stavebného zákona nepodliehajú povinnosti vydania stavebného povolenia ani ohlásenia stavby. Takéto úpravy nehnuteľností, ktoré sú v rozpore so Zásadami pamiatkovej starostlivosti (napr. výmena strešnej krytiny, výmena výplní otvorov, nátery) nie je možné priestupkami riešiť podľa stavebného zákona ani podľa pamiatkového zákona.
	Stav NKP v PZ je prevažne dobrý, niektoré obnovené objekty nie sú v súčasnosti využité – (3 objekty hotelov z 8 profánnych objektov NKP), jeden meštiansky dom potrebuje zintenzívnenie základnej ochrany – vlastníka je potrebné motivovať k získaniu podpory z programu OSSD. 
NKP - meštiansky dom ÚZPF č. 3609 navrhujeme rozšíriť o záhradu, ktorá je integrálnou súčasťou budovy využívanej ako knižnica.

Pamiatková zóna v Klokočove 
	Osada Do Kršle časť obce Klokočov bola vyhlásená za pamiatkovú zónu s účinnosťou od 19.7.1996, ochranné pásmo pamiatkové územie vyhlásené nemá. Ide o pôvodne kompaktný súbor 6 objektov ľudovej architektúry (drevené zrubové domy na kamenných podmurovkách) s hospodárskymi objektmi v prírodnom prostredí, ktorý dotvára len 1 dom, ktorý nie je NKP. Zásady pamiatkovej starostlivosti z  r. 1997, ktoré sú podľa § 29 zákona dokumentom na vykonávanie základnej ochrany pamiatkového územia, usmerňujú stavebnú činnosť na obnovu existujúcich objektov                s možnosťou doplniť zástavbu na  mieste asanovaných a zaniknutých objektov. Určujú tiež zásady materiálového a konštrukčného riešenia stavebnej úpravy objektov ľudovej architektúry a ich detailov. 
Na území od r. 2002 neprebehla žiadna usmernená stavebná činnosť. Z 8 objektov vyhlásených za NKP jeden hospodársky objekt neexistuje od r. 1993, 3 objekty sú v havarijnom stavebnotechnickom stave – bez možnosti zabezpečiť ich fyzickú záchranu, 1 objekt je bez usmernenia živelne obnovovaný a jeho hodnoty sú ohrozené. V dobrom stave – užívaný je 1 objekt a 1 objekt bol pred rokom 2000 obnovený spôsobom, ktorým stratil pamiatkovú hodnotu.
	PZ vyžaduje aktívnu zainteresovanosť obce, spoluprácu pri motivovaní vlastníkov pri obnove, inak nevidíme perspektívu udržať samotnú existenciu objektov.
	Opatrenia boli prijaté vo vzťahu k motivovaniu vlastníkov, ukladanie opatrení na zabezpečenie základnej ochrany nie je v daných podmienkach vymožiteľné.
	  
Pamiatková zóna v Hanušovciach nad Topľou	
Ústredný štátny dohľad bol zameraný najmä na ďalšie zachovanie štatútu pamiatkovej zóny, ktorej zrušenie navrhol Pamiatkový úrad SR (ďalej len „PÚ SR) v decembri 2005. PZ bola vyhlásená s účinnosťou od 15.12.1991 bez ochranného pásma, pričom predmetom ochrany bol historický pôdorys územia urbanistického súboru, panoráma PZ a verejná zeleň parku.  
Od času vyhlásenia územia za PZ bola v areáli povolená a postavená novostavba gréckokatolíckeho kostola a boli realizované parkové úpravy pred veľkým kaštieľom (sídlo múzea), ktoré konsolidujú odtokové pomery a boli podmienkou technických opatrení slúžiacich na odvlhčenie kaštieľa. NKP sú v dobrom stave, na rekonštrukciu je projektovo pripravený aj malý kaštieľ (dnes v havarijnom stave), ktorý získalo do vlastníctva mesto a plánuje ho využiť na verejné funkcie.
Pamiatková inšpekcia na základe obhliadky PZ Hanušovce, jej individuálne chránených súčastí a po konzultáciách so zástupcami mesta Hanušovce a KPÚ Prešov zastáva názor, že v súčasnosti nie je vhodné pripravovať zrušenie vyhlásenia chráneného územia PZ Hanušovce. Územie PZ Hanušovce je z väčšej časti totožné s individuálne chránenými NKP a predstavuje netypický druh územnej ochrany (nie je typickým sídelným útvarom). Územná ochrana vo forme PZ je však v kontexte budúceho riešenia a funkčnej revitalizácie nevhodných novodobých zásahov do zničenej časti parku veľkého kaštieľa (futbalové ihrisko) a areálu malého kaštieľa (autobazár), plne opodstatnená.  

Pamiatková zóna v Michalovciach
	Dohľad v  PZ Michalovce, vyhlásenej v r. 1993  bol vykonaný najmä z dôvodu návrhu PÚ SR na zrušenie jej vyhlásenia, o ktorom SKD zatiaľ nezačala konanie.. 
V roku 2004 PÚ SR vykonal previerku opodstatnenosti ochrany a rozsahu vymedzenia PZ Michalovce a bolo navrhnuté PZ Michalovce zrušiť z dôvodu, že urbanistická štruktúra územia ako aj skladba objektov nevykazujú znaky mestského urbanizmu. Vyhláškou bolo chránené územie, ktoré sa prekrývalo s vyhlásenými NKP. Stanovisko Mesta Michalovce k návrhu na zrušenie vyhlásenia PZ  bolo nesúhlasné. 
V nadväznosti na návrh na zrušenie ochrany pamiatkového územia bolo vyhlásené rozhodnutím PÚ SR z 18.10.2005 ochranné pásmo nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré rozšírilo pôvodné územie vymedzené  vyhláškou o pamiatkovej zóne najmä o územie zahrňujúce NKP – Gréckokatolícky kostol Narodenia Panny Márie a územie bývalej tzv. husárskej lúčky, ktorá susedí s chráneným historickým parkom a je územným plánom určená na individuálnu bytovú výstavbu. Týmto opatrením je dostatočne zabezpečené uplatnenie záujmov ochrany NKP a ich bezprostredného okolia pri usmerňovaní činnosti subjektov a mesta. 
	Dnešný právny stav na území pamiatkovej zóny neodôvodnene zdvojuje ochranu podľa pamiatkového zákona. Vzhľadom na to, že Mesto Michalovce pri príprave nového územného plánu akceptovalo a zapracovalo ochranné pásmo NKP, je nevyhnutné začať konanie o zrušení vyhlásenia pamiatkovej zóny, aby sa nedostal zadávateľ nového územného plánu pri jeho prerokovaní do rozporu s právnym stavom. Pamiatková inšpekcia odporučila SKD začať bezodkladne konanie podľa § 20 zákona.

		
Preverenie majetkovo-právnych vzťahov a zabezpečenia základnej ochrany NKP – hradov, zachovávaných ako torzálna architektúra. 

Hradné ruiny – NKP evidované ako „hrad“ alebo „archeologická lokalita – hrádok“ a zabezpečenie ich základnej ochrany, výkon štátnej správy orgánmi ochrany pamiatkového fondu a možnosti štátnej pomoci pri ich stabilizácii si vyžadujú osobitný prístup. V prvej etape previerky, ktorá bola realizovaná v predchádzajúcom období bol zistený aktuálny stav evidencie majetku v katastri nehnuteľností ako základný predpoklad pre určenie vlastníctva k NKP. Bez preukázania vlastníctva nie je možné vykonávať štátnu správu a žiadať o finančnú podporu z grantových programov. Z hľadiska vlastníckeho je jednoznačné vlastníctvo k NKP len v 16 prípadoch z preverených 82 NKP. V ďalších 30 prípadoch je na listoch vlastníctva (ďalej len „LV“) pozemok evidovaný ako zastavaný, alebo ako ostatná plocha. Najmenej v 26 prípadoch je však pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností ako lesná pôda alebo poľnohospodárska pôda, bez poznámky o ťarche z titulu NKP. Evidencia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) v 11 prípadoch nemá žiadne alebo má nesprávne údaje o pozemkoch – čo z právneho hľadiska nezakladá dostatočnú záruku na uplatnenie pamiatkovej ochrany, vzhľadom na to, že nie je jasný predmet a rozsah pamiatkovej ochrany.

stavba evidovaná, prevažne vydaný aj LV
16
stavba je neevidovaná, pozemok je evidovaný ako zastavaná plocha alebo ostatná plocha
30


stavba pod terénom – archeologická lokalita
10
stavba je neevidovaná, pozemok je evidovaný ako lesná pôda, lúka, 
16
v ÚZPF nie sú známe údaje o pozemku
11


torzálna architektúra vo vlastníctve obce
10
torzálna architektúra v inom vlastníctve (prevažne VÚC, cirkev)             
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pozemok vo vlastníctve obce
19
pozemok vo vlastníctve š.p. Lesy SR
15
pozemok vo vlastníctve iných subjektov ( prevažne VÚC, cirkev, SR – Pozemkový fond
14

V druhej etape previerky :
	budeme zisťovať u vlastníkov zámery s NKP,

v prípade vlastníctva vedeného v katastri nehnuteľností na š.p. Lesy SR, príp. Pozemkový fond zisťovať možnosti prevodu vlastníctva na iné subjekty – prevažne obce,
navrhneme  systémové opatrenia tak, aby bolo možné zapojiť čo najviac subjektov do programu čerpania prostriedkov na stabilizáciu a využitie hradných ruín zo štrukturálnych fondov.

Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP – Kalvárie v Banskej Štiavnici 

Obhliadka komplexu NKP - banskoštiavnickej kalvárie bola vykonaná  na základe podnetu Prezídia policajného zboru, úradu medzinárodnej policajnej spolupráce, Národnej ústredne Europolu, ktorý  upozornil na kritický stav komplexu kalvárie, jeho zabezpečenia a ochrany. V súvislosti s týmto podnetom sa pamiatková inšpekcia  zamerala najmä na prieskum:
-	súčasného stavebno-technického stavu komplexu NKP a jej areálu, 
-	stavu výtvarnej výzdoby a mobiliáru komplexu,
-	stavu prípravy a realizácie záchrany a obnovy komplexu, 
-	zabezpečenia hnuteľných NKP tvoriacich súčasť pôvodného vybavenia a zariadenia komplexu NKP,
-	súčasnej evidencie v ÚZPF a odborného zdokumentovania komplexu a jeho hnuteľného vybavenia.

Dohľadom bolo zistené:	
-	Stavebno-technický stav  väčšiny objektov kalvárie a  maliarskej výzdoby ich interiérov je v súčasnosti  kritický a vyžaduje neodkladné a koncepčné kroky v záujme zastavenia procesu deštrukcie, devastácie a ničenia ako aj v záujme maximálneho možného obnovenia hodnôt NKP.
-	Jednotlivé predmety hnuteľných NKP, ktoré tvorili pôvodnú výtvarnú výzdobu a vybavenie jednotlivých objektov a areálu kalvárie sú v súčasnosti:
	v uspokojivom stave  (tie, ktoré boli reštaurované a sú deponované v kostole sv. Kataríny alebo v Slovenskom banskom múzeu (ďalej len „SBM“),

v stave vyžadujúcom reštaurovanie (tie, ktoré neboli reštaurované a sú in situ /mreže/, v depozitoch kostola sv. Kataríny a SBM /plastiky a oltárne architektúry/) a v prípade plastík vyžadujú stálu úschovu a prezentáciu v muzeálnych podmienkach a nahradenie kópiami,
v stave vyžadujúcom neodkladné premiestnenie z objektov kalvárie (v minulosti reštaurované drevené reliéfy, ktoré treba odborne ošetriť, konzervovať alebo opäť reštaurovať, nastálo uchovávať a prezentovať v muzeálnych podmienkach a na mieste nahradiť kópiami a stálu úschovu, nereštaurované oltáre, oltárne architektúry, svätostánky, kľakadlá reštaurovať a po stavebnej obnove vrátiť na svoje pôvodné miesta),
stratené a odcudzené, ktorých archívne doklady treba podrobiť umelecko-historickému výskumu a sústrediť všetky podklady k ich prípadnej rekonštrukcii.
-	Prvá etapa obnovy v rozsahu prvých troch prípravných kaplniek, časti Dolného kostola a priľahlého terénu preukazuje, že zvolená metóda postupného úplného obnovovania jednotlivých objektov a okolitého terénu je správna a vyžaduje ďalšie kontinuálne pokračovanie. 
-	Evidencia a dokumentovanie hnuteľných NKP vykazuje závažné nedostatky.
-	Komplexná a nákladná obnova súboru kalvárie s rozľahlým prírodným areálom je nad ekonomické možnosti a sily vlastníka. Vzhľadom na pamiatkové hodnoty kalvárie a jej stredoeurópsky význam, význam lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorého je kalvária súčasťou, vyžaduje NKP všestrannú koordinovanú a najmä dlhodobú finančnú, materiálnu a odbornú pomoc zo strany štátu, miestnej ale aj regionálnej samosprávy.  

Z dohľadu boli prijaté opatrenia pre PÚ SR a KPÚ Banská Bystrica, ako aj odporúčania vlastníkovi a ostatným subjektom zainteresovaným na príprave ochrany a obnovy komplexu.

Dohľad nad realizáciou reštaurátorského výskumu v NKP – kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom 

Komora reštaurátorov oznámila , že v NKP - Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom bol realizovaný v rokoch 2005 a 2006 bližšie nešpecifikovaný reštaurátorský výskum neoprávnenou osobou. Preverením sme zistili, že reštaurátorský výskum realizovala oprávnená osoba v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu ochrany pamiatkového fondu. Výskum stratigrafie a stavu nástenných malieb bol realizovaný najmä nedeštruktívnymi metódami, špeciálnymi zobrazovacími technikami v spolupráci s Archeologickým ústavom Akadémie věd Českej republiky na základe Zmluvy o spolupráci  s PÚ SR.


Dohľad na obnove hlavného oltára Všetkých svätých v Bytči

Dohľad bol vykonaný na základe anonymného podnetu obyvateľov Bytče a smeroval najmä: 
	k pochybnostiam o správnosti zvolenej rekonštrukcie pôvodnej povrchovej úpravy hlavného oltára, 

k zámene pôvodného oltárneho obrazu Všetkých svätých za nový obraz,
	k svojvoľnej výmene lavíc, 
	k zanedbávaniu povinností zo strany príslušných pracovníkov KPU Žilina. 

Pamiatková inšpekcia konštatovala, že príprava a doterajšie reštaurovanie hlavného oltára prebiehalo v súlade s vydanými rozhodnutiami a stanoviskami KPU Žilina ako aj s ustanoveniami pamiatkového zákona a súvisiacich predpisov. Práce prebiehajú štandardne, jednotlivé úkony a etapy sú priebežne odsúhlasované zástupcami KPÚ Žilina v rámci opakovaného pamiatkového dohľadu. O pôvodných povrchových úpravách architektúry oltára a jej výzdoby, ako ich vyhodnotili a v priebehu reštaurovania overujú reštaurátori, nevznikli zo strany KPÚ Žilina žiadne pochybnosti. Ústredný oltárny obraz je v ateliéri reštaurátora, po ukončení prác bude umiestnený na svoje pôvodné miesto. 
	Autor podnetu pri formulovaní svojho podania nedisponoval dôveryhodnými a objektívnymi informáciami. Skutočnosti a podozrenia, ktoré  v podnete uviedol, sa nezakladajú na pravde. 

Analýza možnosti zachovania architektúry vhodne dotvárajúcej prostredie pamiatkového územia bez jej vyhlásenia za NKP, preskúmanie zániku nehnuteľností v PZ CMO Bratislava od r. 2002. 

	V období marec – jún 2007 bola realizovaná len prvá etapa úlohy, ktorá bola zameraná na podrobný prieskum spisovej agendy KPÚ Bratislava týkajúcej sa jednotlivých nehnuteľností, ktoré tvoria súčasť  historickej zástavby územia PZ CMO - Bratislava a ktorých vlastníci sa rozhodli pristúpiť k  ich asanácii a nahradeniu novostavbami. 

	Do programu prieskumu boli zahrnuté tie prípady zrealizovaných alebo pripravovaných asanácií a ich náhrad novostavbami, o ktorých KPÚ Bratislava konal ako prvostupňový orgán špecializovanej štátnej správy. Sú to nehnuteľnosti: 
	Medená 9, 

Panenská 18, 
Panenská 32, 
Štefanovičova 2, 
Poštová 3,
Lazaretská 3 (neodsúhlasený zámer asanácie, iba nadstavba),  
Lazaretská 6,  
Lazaretská 9 (neodsúhlasený zámer asanácie, iba nadstavba),
Dunajská 31, 
Dunajská 46, 48, 52, 
Sasinkova 21, 
Podjavorinská 4, 
Nám. 1. Mája 7, 
Mudroňova 25, 
Palisády 29, 
Jozefská 13 – nám. Slobody 24

Prieskum bol zameraný najmä na to: 
	či boli v dostatočnej miere identifikované  a zdokumentované pamiatkové hodnoty nehnuteľností, ktoré sa vlastníci  rozhodli asanovať,

ako bol vyhodnotený stavebno-technický stav týchto nehnuteľností, 
ako dotknuté orgány ochrany pamiatkového fondu (KPÚ BA a v odvolacom konaní PÚ SR) posudzovali dôvody odstránenia  týchto nehnuteľností a ich nahradenia novostavbami,
akými metodickými východiskami sa riadil KPÚ BA pri posudzovaní novostavieb na mieste asanovaných nehnuteľností.

Jednotlivé prípady boli konzultované so spracovateľmi Zásad ochrany PZ CMO Bratislava, najmä s ich hlavným koordinátorom, vzhľadom na to, že zásady neboli dodnes prijaté ako záväzný dokument na výkon základnej ochrany PZ. Predbežné  konzultácie sa týkali vyhodnotenia jednotlivých objektov z hľadiska definovania ich pamiatkových (architektonických a urbanistických) hodnôt a ich významu v kontexte zástavby územia PZ CMO Bratislava. 

	V druhej etape úlohy budú jednotlivé zistenia z prieskumu vyhodnotené a posúdené najmä z hľadiska prijatia potrebných systémových opatrení, ktoré budú smerovať k náprave  súčasnej  nepriaznivej praxe stále častejších prípadov likvidácie pôvodných, intaktných súčastí historickej zástavby chránených pamiatkových území. Záverečné výstupy úlohy a navrhnuté opatrenia budú prerokované v internom prostredí pamiatkových orgánov (KPÚ, PÚ SR) a útvarov ministerstva (SKD, Pamiatková rada MK SR). 


Dohľad nad archeologickým výskumom na rekonštrukcii inžinierskych sietí v MPR Banská Bystrica. 

Dohľad bol vykonaný na základe podnetu prijatého od právnickej osoby vykonávajúcej archeologické výskumy pri rekonštrukcii inžinierskych sietí v Banskej Bystrici. Štátny dohľad bol vykonaný na KPÚ Banská Bystrica, zameraný bol na  prípravu a realizáciu stavby inžinierskych sietí realizovaných na jeseň 2006 v MPR v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici.

Vo fáze prípravy stavby boli KPÚ Banská Bystrica vydané pre 3 subjekty rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných na území stavby. Tým, že KPÚ BB netrval na vykonaní archeologického výskumu pri realizácii stavby v prípade dvoch subjektov tak, ako to požadoval vo svojich rozhodnutiach, nepostupoval v záujme ochrany archeologických nálezov a nálezísk. KPÚ Banská Bystrica vykonaním bezodplatného archeologického dohľadu  pre dvoch vybraných dodávateľov prác na rekonštrukcii Lazovnej ulice bez toho, aby začal priestupkové konanie o neplnení podmienok právoplatného rozhodnutia, uplatnil neodôvodnené rozdiely v prístupe k jednotlivým subjektom. Nevykonaním archeologického výskumu počas rekonštrukcie kanalizácie a vodovodu tak, ako to bolo určené v rozhodnutí, došlo najmenej v jednom prípade k deštruktívnemu porušeniu archeologických nálezov bez ich preskúmania a zdokumentovania.
Na základe výsledkov štátneho dohľadu boli prijaté opatrenia pre riadne zabezpečenie archeologického výskumu v ďalšej etape stavby. Záznam bol postúpený v súlade s §9 a  §10 zákona generálnej riaditeľke PÚ SR na ďalšie konanie a vyvodenie záverov zo zistených nedostatkov. 


Dohľad nad prípravou obnovy NKP – archeologickej lokality bývalý dominikánsky kláštor v Banskej Štiavnici.

Ústredný štátny dohľad bol vykonaný na základe podania občianskeho združenia Spolku Banskej Štiavnice ´91. Predmetom bola ochrana nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, archeologickej lokality dominikánsky kláštor  v Banskej Štiavnici a príprava realizácie zámeru novostavby hotela v lokalite svetového dedičstva. Vzhľadom na to, že príprava stavby je v štádiu územného konania na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, okrem výsledkov štátneho dohľadu boli k veci obstarané aj stanoviská externých odborníkov – spracovateliek Zásad ochrany pamiatkovej rezervácie, profesorov z Fakulty architektúry STU, Národného komitétu ICOMOS Slovensko, Archeologickej rady a Pamiatkovej rady.
Vecne sa dohľadom a získanými stanoviskami potvrdili „vážne obavy z ďalšieho zachovania a ochrany archeologickej lokality bývalého dominikánskeho kláštora...“, a obavy „z poškodenia obrazu historického mesta a narušenia jeho integrity umiestnením neadekvátnej hmoty a nízkej kvality architektúry navrhovaného hotelového komplexu“, tak ako to bolo formulované v podnete.

	Štátnym dohľadom bolo preukázané:
-	KPÚ Banská Bystrica tým, že netrval na realizovaní pamiatkových výskumov uložených v rozhodnutí zo 17.6.2004 ako na podklade na posúdenie zámeru, umožnil investorovi svojimi rozhodnutiami a záväznými stanoviskami predčasne pripravovať novostavbu hotela, v dôsledku ktorého sa ochrana, obnova a prezentovanie NKP – kláštora v celom konaní stala druhoradou. 
-	Zámer vlastníka a investora v maximálnej možnej miere exploatovať parcelu s NKP – kláštorom (preukazuje to najmä lokalitný program vlastníka, projektovaný rozsah  obostavania parcely, stavebné objemy...) KPÚ Banská Bystrica nedostatočne a v niektorých prípadoch nesprávne usmernil a nepodriadil  záujmom ochrany hodnôt NKP a pamiatkovej rezervácie.
-	Konanie KPÚ Banská Bystrica bolo zmätočné, neprehľadné, zavádzajúce a v prípade redukcie rozsahu NKP v rozpore so zákonom.	
-	KPÚ Banská Bystrica napriek zásadným čiastkovým pripomienkam k projektu pre územné konanie, túto dokumentáciu opakovane svojimi záväznými stanoviskami schválil, bez povinnosti prepracovať resp. doplniť projektovú dokumentáciu. Týmto konaním KPÚ Banská Bystrica bolo umožnené vlastníkovi získať odsúhlasenie určujúcich riešení novostavby v územnom konaní, ktoré by nebolo možné už zásadne zmeniť, korigovať v štádiu spracovávania a odsúhlasovania projektovej  dokumentácie na stavebné povolenie. 
-	PÚ SR zanedbal povinnosť vyplývajúcu zo Smernice k Dohovoru o ochrane svetového a kultúrneho dedičstva včas priamo alebo prostredníctvom MK SR informovať Centrum svetového dedičstva v Paríži o pripravovanom zámere výstavby veľkokapacitného hotela na archeologickej lokalite, v  pamiatkovej rezervácii, ktorá je zároveň lokalitou svetového dedičstva. 
-	PÚ SR po vykonaní kontroly výkonu štátnej správy v novembri 2006, zistil závažné nedostatky a  KPÚ Banská Bystrica zaviazal k ich neodkladnej náprave. Kontrole plnenia uložených opatrení však nevenoval dostatočnú pozornosť. čím umožnil pokračovanie v projektovej príprave novostavby, ktorú nie je možné v súčasnej podobe z viacerých hľadísk akceptovať.   

PI MK SR podľa § 5 ods.1. písm. c) zákona uložila opatrenia PÚ SR, ktorý je ako správny orgán v druhom stupni oprávnený preskúmať a zmeniť rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu a KPÚ Banská Bystrica uložila opatrenie na zabezpečenie odkrytého archeologického nálezu pred zimnou sezónou. V ďalšom konaní je potrebné zabezpečiť nápravu vo vzťahu k:
	nedostatočnému posúdeniu lokalitného programu vlastníka NKP – kláštora z hľadiska kapacitných nárokov pripravovanej stavby na využitie parcely a objemové riešenie novostavby v kontexte prostredia MPR,

nerešpektovaniu Zásad ochrany pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica – historické jadro a Kalvária a podmienok územného plánu mesta Banská Štiavnica,
neukončeniu pamiatkových výskumov NKP, ako podkladu pre prípravu obnovy NKP a plánovanú výstavbu nového objektu,
neurčeniu jednoznačných podmienok ochrany, obnovy a prezentovania NKP v projekte pre územné konanie stavby,
vecným a formálnym nedostatkom v konaní KPÚ Banská Bystrica.


Preskúmanie konania KPÚ Bratislava pri povoľovaní novostavby v PZ CMO Bratislava na Mudroňovej ulici.

Na pamiatkovú inšpekciu sa obrátili obyvatelia, ktorí sa cítili dotknutí pripravovanou výstavbou tzv. Diplomat parku na Mudroňovej ul. v Bratislave, so žiadosťou o preskúmanie rozhodnutí KPÚ Bratislava a stanoviska PÚ SR mimo odvolacieho konania. Pamiatková inšpekcia nie je orgánom príslušným na preskúmanie rozhodnutí podľa pamiatkového zákona, preto bol po dohode s SKD vykonaný dohľad. Predmetom dohľadu bolo konanie KPÚ Bratislava a PÚ SR vo veci, pričom zistenia pamiatkovej inšpekcie boli odstúpené SKD so žiadosťou o ich zohľadnenie v procese preskúmavania rozhodnutia v správnom konaní.

Predmetom dohľadu bolo zisťovanie :
	súladu pripravovanej stavby s územným plánom zóny Mudroňova - juhozápad

konanie KPÚ Bratislava  pri posudzovaní zámeru novostavby, ktorý bol zároveň dokumentáciou na vydanie územného rozhodnutia,
konanie PÚ SR pri preskúmavaní rozhodnutia KPÚ Bratislava mimo odvolacieho konania.

Pamiatková inšpekcia dohľadom zistila, že :
	neboli dodržané podmienky pre zastavanie parcely určené KPU Bratislava pri prerokovaní územného plánu zóny, podmienky nedodržal ani KPÚ Bratislava vo svojom ďalšom rozhodovaní,

stavba nevyhovuje určenému typologickému druhu zástavby v zóne,
neboli dostatočne posúdené hmotovo - priestorové pomery budúcej stavby, podlažnosť presiahla regulatív určený územným plánom zóny,
KPÚ Bratislava posudzoval zámer nesprávne podľa § 32 ods.7 zákona ako nehnuteľnosť v pamiatkovom území, napriek tomu, že celá parcela je NKP a mal postupovať podľa § 32 ods. 4 zákona,
KPÚ Bratislava nevzal pri posudzovaní zámeru do úvahy skutočnosť, že návrh sa nevysporiadal s odstránením časti NKP – vodárenskej nádrže,
KPÚ Bratislava mal žiadať prepracovanie projektu v súlade so svojimi vlastnými požiadavkami určenými v rozhodnutí o zámere a regulatívmi určenými územným plánom a opakovane vec posúdiť z hľadiska pamiatkových záujmov v územnom konaní.





Riešenie podnetu Komory reštaurátorov vo veci reštaurovania ikonostasov na východnom Slovensku.

Na základe podnetu Komory reštaurátorov sme prešetrovali spôsob zadania reštaurovania ikonostasu z Mirole a jeho údajnú súvislosť s členstvom generálnej riaditeľky PÚ SR v komisii na posudzovanie projektov grantového programu Obnovme si svoj dom (ďalej len „OSSD“). 
Predmetom preverenia bolo správne konanie v súvislosti s reštaurovaním dvoch ikon, ktoré nie sú súčasťou ikonostasu Oblastným reštaurátorským ateliérom v Levoči, práce boli objednané obcou a financované mimo prostriedkov grantového systému OSSD. Dohľadom sa nepotvrdili podozrenia na zneužitie informácií členkou grantovej komisie, ani neoprávnené nakladanie s informáciami z projektu vypracovaného reštaurátorkou. V prípade prípravy reštaurovania dvoch ikon z gréckokatolíckeho chrámu v Miroli sme nezistili porušenie zákona tak, ako ho označila Komora reštaurátorov.
  

Dohľad nad schvaľovaním prípravy obnovy strechy Kutscherfeldovho paláca v Bratislave. 

Štátny dohľad na príprave obnovy strešnej krytiny na Kutscherfeldovom paláci  na Hlavnom námestí v Bratislave bol vykonaný na podnet občana, ktorý spochybňoval použitý materiál betónovej strešnej krytiny ako nevhodný pre objekt NKP. 
Dohľadom sme zistili, že rozhodnutie o zámere obnovy ako zásadnú podmienku vykonania prác predpisovalo použitie keramickej strešnej krytiny identickej tvarom, farebnosťou a materiálom s pôvodnou krytinou. Týmto rozhodnutím boli uplatnené princípy obnovy a revitalizácie pamiatkového fondu tak, ako ich uvádzajú odporúčania ICOMOS ako aj Zásady ochrany MPR Bratislava. Následne však v procese prípravy stavby KPÚ Bratislava akceptoval technické, prevádzkové a finančné možnosti investora – Správy diplomatických služieb MZ SR a súhlasil s použitím krytiny Mediteran, ktorá bola označená ako dočasné riešenie s tým, že najneskôr v roku 2010 prerokuje investor s KPÚ Bratislava návrh komplexnej obnovy objektu. Vo veci rokovala aj pamiatková inšpekcia s technickým riaditeľom investora, aby sa hľadali v budúcnosti také riešenia, ktoré nebudú zlým precedensom riešení v MPR Bratislava.


Preverenie stavebno-technického stavu a základnej ochrany NKP - kaštieľa vo Veľkom Bieli .
 	
Na požiadanie SKD bola operatívne vypracovaná aktuálna informácia o právnom stave, aktuálnom stavebno-technickom stave a možnostiach využitia kaštieľa vo Veľkom Bieli ako podklad pre rozhodnutie na uplatnenie predkupného práva štátu. Kaštieľ bol posúdený z hľadiska jeho možného využitia pre účely dočasného depozitu múzea. Pred rozhodnutím o kúpe kaštieľa je nevyhnutné  zabezpečiť aktuálny statický príp. stavebno-technický posudok , kúpnu cenu bude nevyhnutné navýšiť o náklady na úpravu kaštieľa (najmä sfunkčnenie kotolne, revízia a opravy elektroinštalácie a vodoinštalácie, lokálne opravy strechy a oplechovania, zabezpečenie funkčnosti dverných otvorov – napr. prídavné zariadenia mreží, prípadne požiarna a bezpečnostná signalizácia).



Dohľad nad zabezpečením základnej ochrany NKP – kaštieľa v Bernolákove.

Na podnet SKD bol vykonaný štátny dohľad na kaštieli v Bernolákove, so zameraním na zabezpečenie základnej ochrany národnej kultúrnej pamiatky a jej využitie s dôrazom na majetkovo-právne vzťahy a úbytok demontovateľných súčastí kaštieľa od r. 1990.

Majetkovo-právne vzťahy k NKP
Kaštieľ prešiel z vlastníctva štátu - VŠVU do vlastníctva obce v r. 1991, následne bol prenajatý a od r. 2002 prešiel do vlastníctva firmy HUMA 90 neskôr RTC Credir kom. spol. Súčasťou zmlúv o prevode vlastníctva kaštieľa neboli inventarizačné zoznamy demontovateľných súčastí kaštieľa a nie je možné hodnoverne preukázať, kto je zodpovedný za úbytok demontovateľných súčastí kaštieľa. Pre porovnanie stavu slúžila PI Inventarizácia pamiatkovo chránených súčastí objektu z decembra 1989. Materiál bol spracovaný pred začatím komplexnej  obnovy kaštieľa.

Súčasný stav NKP
Kaštieľ je v súčasnosti v havarijnom stavebno - technickom stave. V predchádzajúcich rokoch  boli začaté prípravné práce na jeho obnove podľa platného stavebného povolenia. Vlastník investoval do obnovy parku, vybudovania oplotenia vrátane reštaurovania vstupnej brány a obnovy strechy, ktorá dnes plní úlohu nedostatočne. Základnú ochranu kaštieľa vlastník nezabezpečuje dostatočne. Objekt je prístupný cez nezabezpečené vstupné otvory, výplne otvorov chýbajú, ohrozené je najmä drevené obloženie stien knižnice, dvere na 1. poschodí, zbytky štukovej výzdoby.

Vlastník pri obhliadke sprístupnil deponované súčasti kaštieľa:
	Okenné mreže -  ich počet nebolo možné pre neprístupnosť zistiť. Podľa vyjadrenia vlastníka chýbajú 2-3 mreže, ktoré boli odcudzené pred r. 1993. Mreže sú neošetrené, bez reštaurátorských zásahov, ich uloženie z hľadiska klimatického je vyhovujúce, v priestore garáže im hrozí mechanické poškodenie.

Jeden diel kovanej časti brány mosta – uskladnená v priestore garáže.
Kópie ostení okien z umelého kameňa, ktoré nie sú spôsobilé na zabudovanie počas obnovy.
Demontované okenné rímsy a ostenia, časť oplotenia uskladnené voľne na prízemí kaštieľa.

Na Obecnom úrade v Bernolákove boli sprístupnené deponované súčasti kaštieľa:
	Súčasti bronzovej fontány – studne zdobenej výjavmi z gréckej mytológie.

Bronzová socha leva z fontány.
Ozdobná mreža vstupného portálu s fiktívnou bustou muža pôvodne umiestnená na čestnom nádvorí.
Súčasti neorenesančného krbu s kariatídami pôvodne zo sály na 1. poschodí.
	Miesto uloženia je vyhovujúce a dostatočne zabezpečené.

Na VŠVU Bratislava, na Drotárskej ceste  sú deponované časti sochárskej výzdoby kaštieľa:
	Sochy alegórií Leto, Jeseň, Zima a torzo spodnej časti zničenej sochy Jar – sochy sú očistené od depotov, uskladnené voľne na schodisku.

Kamenná váza , pôvodne súčasť balustrády – tamtiež.
Súsošie Lédy s labuťou na podstavci so sochami nymf (bez hláv) a rýb – uskladnené na chodbe pred ateliérmi. 
	Z hľadiska klimatických podmienok je uloženie vyhovujúce, VŠVU Bratislava však nepreberá 	zodpovednosť za tento majetok a negarantuje jeho ochranu.

Chýbajúce súčasti kaštieľa
Pri obhliadke a zisťovaní aktuálneho stavu demontovateľných súčastí kaštieľa sme zistili, že chýbajú, resp. pri obhliadke neboli zistené najmä:
	kovové prvky – ciferník vežových hodín, konzola zvonca, zábradlie štvorramenného schodiska, dekoratívna štvorboká laterna zo vstupného schodiska, zábradlie zo schodiska na 2. poschodie, časť brány pôvodne osadenej pred gryffmi,

2 busty alegórií – Deň a Noc a  dekoratívna kamenná váza pôvodne zo zábradlia balustrády,
intarzované dverné krídla na knižnici,
súčasti krbu na 1. poschodí (pôvodne krb so sochou gajdoša).

Súčasti výzdoby kaštieľa, ktoré sú v súčasnosti na pôde VŠVU Bratislava nie sú dostatočne zabezpečené, škola vzhľadom na to, že ich deponuje bez akéhokoľvek právneho dôvodu, nezaručuje ich bezpečné uskladnenie (nie sú evidované, poistené, osobitne zabezpečené) – svedčia o tom aj chýbajúce 2 busty a 1 váza, ktoré sa v r. 1994 ešte na VŚVU nachádzali. Uskladnenie kovových súčastí kaštieľa v priestoroch garáže golfového klubu nie je vyhovujúce pre nebezpečenstvo ich mechanického poškodenia.
Ochrana NKP pred poškodením nie je dostatočná, opatrenia musia smerovať najmä k oprave strechy vrátane jej odvodnenia, zabezpečeniu výplní otvorov, ochrane drevených intarzovaných prvkov, ochrane štukovej výzdoby interiérov, zabezpečeniu a následnej ochrane štukových prvkov fasády. Pamiatková inšpekcia uložila podľa § 5 ods. 1c) zákona KPÚ Bratislava povinnosť prijať opatrenia na zabezpečenie základnej ochrany kaštieľa podľa § 27 zákona.



	
V Bratislave  29. júna 2007	




















Vypracovala:		Ing. Iveta Kodoňová
riaditeľka pamiatkovej inšpekcie

