Číslo konania: KPUTT-2018/19561-5/88939/Šab
V Trnave, dňa: 07.11.2018
Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 11 odseku 1 zákona číslo 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov vecne príslušným orgánom štátnej správy
a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany
pamiatkového fondu, v súlade so zákonom číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov na základe žiadosti Mesta Hlohovec a podmienky č.6 záväzného stanoviska
KPUTT-2018/19561-4/84994/Šab, zo dňa 22.10.2018, vo veci zámeru riešenia okennej výplne
s oblúkovým nadpražím na pôvodnej hmote budovy školy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou
situovanou na Pribinovej ulici č. 35, č. parcely 975, súp. č. 387, k.ú. Hlohovec, vydáva toto
rozhodnutie
Krajský pamiatkový úrad Trnava( ďalej len KPU Trnava), podľa § 32 odseku 4 v súlade s odsekom
2 pamiatkového zákona určuje, že zámer riešenia okennej výplne s oblúkovým nadpražím na pôvodnej
hmote budovy školy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR, evidovanou pod č. 11683/1 - Škola, tzv. kamenná škola situovanou na
Pribinovej 35, súp. č. 387, parcela č.975, v tesnej blízkosti Pamiatkovej zóny a jej ochranného pásma
mesta Hlohovec, podľa predloženého výpisu okien – položky č.7, je z hľadiska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom

prípustný
pri dodržaní nasledovných podmienok:
1) Zachované pôvodné, slohové zábradlie v okennom ostení s oblúkovým nadpražím v mieste
pôvodného závetria je potrebné zachovať na mieste ako predmet pamiatkovej ochrany.
2) Zachovať primárnu kovovú okennú výplň v jestvujúcom ostení s oblúkovým nadpražím na pôvodnej
budove školy ako predmet pamiatkovej ochrany. Okno ponechať v jestvujúcej farebnosti do
doriešenia celkovej farebnosti fasády objektu školy.
3) Nové drevené okno v oblúkovom nadpraží osadiť z vnútornej strany pôvodného závetria popri
jestvujúcom, primárne zachovanom kovovom okne. Nové okno riešiť ako otváravé, alebo otváravo/
sklopné, s jednoduchým zasklením, alternatívne s izolačným dvojsklom a s rastrovaním, ktoré je
možné aplikovať na okne jednoduchými drevenými lištami nalepenými na zasklenie len z jednej
strany, resp. z interiéru. Okno je potrebné v ostení osadiť a vyrobiť tak, aby bolo zabezpečené
prirodzené vetranie a možnosť údržby oboch okien. Farebnosť nového okna bude riešená v súlade
s farebnosťou jestvujúceho, primárne zachovaného kovového okna a dverí, v hnedom odtieni.
4) Návrh riešenia nového okna v zmysle bodu 3), jeho otváranie, vetranie, vrátane detailov kovania,
polohy osadenia v jestvujúcom ostení a konkrétny farebný odtieň je potrebné vopred v
rozpracovanosti konzultovať a schváliť KPU Trnava.
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5) Predpokladaný termín a zahájenie prác na osadení novej okennej výplne v oblúkovom nadpraží je
potrebné pre sledovanie postupu oznámiť v dostatočnom časovom predstihu na náš úrad.
6) Každú zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je vlastník povinný v zmysle pamiatkového
zákona prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Trnava.
Toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak
v tejto lehote nebude vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.
Odôvodnenie:
KPU Trnava bola predložená dokumentácia riešenia novej výplne na pôvodnej hmote budovy školy,
ku ktorej bol predložený i výpis okien. Do predmetného výpisu okien bolo zahrnuté i okno s oblúkovým
nadpražím (položka č. 7), ktoré nebolo predmetom žiadosti k vydaniu rozhodnutia k zámeru č. KPU TT2017/12181-8/54084/Šab, zo dňa 17.07.2017. Preto KPU Trnava vydal záväzné stanovisko KPUTT2018/19561-4/84994/Šab, dňa 22.10.2018, k dokumentácii riešenia nových okien, v ktorom stanovil
okrem iného podmienku, že k novej výplni okna s oblúkovým nadpražím sa vyjadrí samostatným
rozhodnutím. Z toho dôvodu KPU Trnava vydáva toto rozhodnutie k zámeru riešenia nového okna
s oblúkovým nadpražím na pôvodnej hmote budovy školy.
Budova školy tzv. kamenná škola je národnou kultúrnou pamiatkou situovanou v nároží ulíc
Pribinovej a Jesenského, v tesnej blízkosti pamiatkovej zóny Hlohovec. Pôvodná hmota budovy školy
postavená v roku 1911 prešla niekoľkými úpravami, pričom pravdepodobne prvotnou úpravou v rámci
exteriéru bolo v polovici 20. storočia uzatvorenie otvoreného závetria, situovaného z Jesenského ulice,
v časti správcovského bytu. Závetrie tvoril priestor prístupný z terénu vyrovnávajúcim schodišťom,
ktorého podlaha bola v úrovni podláh prízemia školy. Ohraničené bolo múrom v úrovni uličnej fasády,
ktorého dominantným prvkom bol poloblúkový otvor olemovaný kamenným obkladom s kovovým
slohovým zábradlím a múrom s poloblúkovým vstupným otvorom, zvýraznený predstúpenou pultovou
strieškou. Ďalšími úpravami realizovanými pravdepodobne v 50-tych rokoch 20.storočia bola výmena
takmer všetkých pôvodných exteriérových okenných a dverných výplní a v 60-tych rokoch 20.storočia
bola k pôvodnej hmote školy z dvorovej strany realizovaná prístavba pre rozšírenie potrieb školy.
Slohové, pôvodné zábradlie v rámci pôvodného ostenia s oblúkovým nadpražím je vzhľadom k svojej
umelecko - remeselnej a architektonickej hodnote, ako aj autenticite predmetom pamiatkovej ochrany,
preto je potrebné ho zachovať na mieste. Kovové, primárne zachované rastrované okno (raster 16x5),
v rámci pôvodného ostenia s oblúkovým nadpražím osadené za predmetné slohové zábradlie, tvorí
významnú súčasť stavebného vývoja objektu, ako i architektonického a výtvarného riešenia fasád
budovy školy. Prioritou je preto v maximálnej možnej miere okno zachovať, ako predmet pamiatkovej
ochrany. Aby kovové okno zostalo zachované na mieste a zlepšili sa tepelno-technické parametre
priestoru pri zmene funkčnej náplne pôvodného závetria pre účely dielne, KPU Trnava akceptuje
pridanie ešte jednej okennej výplne za jestvujúce kovové okno. Takéto riešenie prekonzultoval so
zástupcom vlastníka, ktorý s predmetným riešením súhlasí, požaduje však na novom okne ponechať
navrhované rastrovanie (raster 10x5), podľa predloženého výpisu okien – položky č.7. Vzhľadom na to,
že jestvujúce kovové okno je osadené v ostení ako fixné s dvomi tabuľkami vetracích, dovnútra
otváravých okienok, je potrebné, aby nová drevená okenná výplň bola osadená a navrhnutá tak, aby
bolo cez ňu zabezpečené prirodzené vetranie priestoru a bola umožnená údržba oboch okien aj
kovového zábradlia. Uvedené je možné dosiahnuť len vtedy, ak nové okno bude otváravé. Pre
jednoduchšiu údržbu je možné rastrovanie, aplikované na okne jednoduchými drevenými lištami
nalepenými na zasklenie, realizovať len z jednej strany, teda z vnútornej strany pôvodného závetria,
prípadne ich počet z hľadiska otvárania i minimalizovať. Farebné riešenie nového okna je potrebné
zosúladiť s farebnosťou jestvujúceho primárne zachovaného kovového okna a dverí, v hnedom odtieni.
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Presný výzor nového okna je v zmysle vyššie uvedených podmienok preto potrebné vopred konzultovať
a schváliť na KPU Trnava. Až po jeho definitívnom odsúhlasení bude možné pristúpiť k výrobe nového
okna.
Krajský pamiatkový úrad Trnava vykonáva štátny pamiatkový dohľad formou obhliadky predmetnej
stavby v období od zahájenia prác na riešení novej výplne až po jej ukončenie, preto je potrebné ohlásiť
vopred začiatok a ukončenie prác na predmetnej kultúrnej pamiatke objektu školy.
Postupovaním v zmysle podmienok uvedených vo výroku tohto rozhodnutia nebudú narušené
pamiatkové hodnoty objektu.
Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia
prostredníctvom Krajského pamiatkového úradu Trnava na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v
Bratislave. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. arch. Gabriela Kvetanová
riaditeľka
Krajského pamiatkového úradu Trnava

Doručí sa:
1. Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
2. Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec (správca objektu)
Na vedomie:
3. Mesto Hlohovec, odbor výstavby, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

