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Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 11 ods.  2 písm. d) zákona č.  49/2002 Z. z.  o ochrane

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „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 vydáva toto

z á v ä z n é   s t a n o v i s k o :

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“ alebo „tunajší úrad“) podľa § 27 a § 30 ods.

4 pamiatkového zákona po preskúmaní žiadosti podanej dňa 10. 05. 2021 vlastníkom – Rímskokatolícka
farnosť sv. Egídia Bardejov,  Radničné námestie 3,  085 01 Bardejov, IČO: 31997929, národnej kultúrnej

pamiatky (ďalej aj „NKP“) Kalvária v Bardejove, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 1796/1-15, určil, že

zámer úpravy bezprostredného okolia NKP Kalvária v Bardejove na pozemku parc. KN-C č. 3118, 3120,

3125, 3127, 3129, 3132, 3133/2, 3135, 3139/1, k. ú. Bardejov je

z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

p r í p u s t n ý

pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

1. Zachovať  súčasný  prírodno-krajinársky  charakter  areálu  kostola  a kaplniek  vrátane  konfigurácie
terénu.

2. Jestvujúcu porastovú štruktúru preriediť  s cieľom obnovenia priehľadu na Pamiatkovú rezerváciu
Bardejov  na základe inventarizácie drevín so sadovníckym zhodnotením, na základe ktorého budú
stanovené  pestovateľské  zásahy  do  porastov  –  vyčistenie  plochy  od  náletových  a kompozične
nevhodných drevín a vytypovanie stromových drevín situovaných pozdĺž komunikácie, ktoré budú
tvoriť kostru budúcej aleje. 

3. Areál kostola a kaplniek je možné sadovnícky upraviť len na základe návrhu sadovníckych úprav,
v prírodno-krajinárskom  výraze  bez  realizovania  „pravidelných  úprav“,  v druhovej  skladbe
uprednostniť domáce druhy.

4. Výber vhodných rastlinných druhov bude navrhnutý v súlade s existujúcou druhovou a kompozičnou
skladbou porastov areálu NKP Kalvária.

5. Prípadné spevnenia svahov (napr. po výrube drevín) realizovať výlučne suchými opornými múrikmi
z prírodného kameňa v riadkovom ukladaní, t. j. bez mokrého stavebného procesu.

6. Sprístupniť kaplnky kamennými schodíkmi.
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7. Hlavnú  prístupovú  komunikáciu  realizovať  ako  liaty  povrch  –  EkoMlat,  prípadne  asfaltový  bez
zvýšených obrubníkov.

8. Prípadné nové spevnené chodníky v trasách intenzívneho pešieho pohybu realizovať z nášľapných
prírodných kameňov.

9. Osvetlenie  riešiť  svietidlami  na  stožiaroch  po  jednej  strane  prístupovej  komunikácie  a  v línii
chodníkov (v trase terajších stĺpov osvetlenia) v jednotnom neutrálnom výraze.

10. V areáli je možné umiestniť prvky drobnej architektúry – lavičky, smetné koše, stojany na bicykle,
informačné tabule a pod. v primeranom množstve a v jednotnom neutrálnom výraze.

11. Pre prípravu a realizáciu úprav areálu bude vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá preukáže
splnenie vyššie uvedených podmienok. Projektovú dokumentáciu vlastník (alebo ním splnomocnená
osoba) prerokuje a následne predloží na odsúhlasenie Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

12. Stavebník  je  povinný  v zmysle  § 40  pamiatkového  zákona  oznámiť  každý  nález  Krajskému
pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Štátny pamiatkový dohľad bude v priebehu prác vykonávať tunajší úrad.

Toto záväzné stanovisko v zmysle § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa

stavebný zákon, nenahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch

rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Odôvodnenie :

Krajský pamiatkový úrad Prešov preskúmal doručené podanie v celom rozsahu. Vlastníctvo bolo

overené na katastrálnom portáli  a podľa listu vlastníctva č.  4302 je vlastníkom parciel  KN-C č.  3118,
3120, 3125, 3127, 3129, 3132, 3133/2, 3135, 3139/1, k. ú. Bardejov, Rímskokatolícka farnosť sv. Egídia

Bardejov, Radničné námestie 3, 085 01 Bardejov, IČO: 31997929. 

Podaná  žiadosť  sa  týka  zámeru  úprav  bezprostredného  okolia  kalvárskeho  kostola  a kaplniek

z 2. polovice 19. storočia. KPÚ Prešov vykonal miestnu obhliadku celého areálu a konštatuje, že tento je
v zanedbanom stave a jeho úprava je potrebná. Pri postupe prác podľa podmienok tohto záväzného

stanoviska sa bezprostredné okolie NKP Kalvária v Bardejove stane dôstojným, adekvátne upraveným
prírodno-krajinárskym areálom a tým sa posilní prezentácia pamiatkových hodnôt predmetnej národnej

kultúrnej pamiatky.

Mgr. Marián Uličný, PhD.
riaditeľ

Krajského pamiatkového úradu Prešov
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