PAMIATKOVÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: PUSR-2018/ 19104-19/33087/BRO
Bratislava 30. 04. 2018

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa§ 26 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 ods. 2 a § 44 ods. 4 zákona č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,
doručuje

VEREJNOU
rozhodnutie:

VYHLÁŠKOU

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle
ustanovenia § 9 ods. 3 a § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov (ďalej iba „pamiatkový zákon") vydáva podľa § 15 ods. 1 pamiatkového
zákona v sú lade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov toto
rozhodnutie :
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 15 ods. 1 pamiatkového zákona
v spojení s ustanovením § 2 ods. 2 pamiatkového zákona
vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku
most cestný (most SNP) v Bratislave okr. Bratislava 1., m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto a
Bratislava V., m. č. Petrža lka, k. ú. Petržalka s pamiatkovými objektmi : mostovka (pare. č. 22367/3,
5225/1, 5226), nájazd mostný s pylónmi a reštauráciou - pravobrežný (pare. č. 5104/1), nájazd
mostný - ľavobrežný (pare. č. 23097/1, 23097/2, 23097 /3, 23097/4, 23097/5, 23097/7, 535/8),
socha (na parcele č. 535/8) za národnú kultúrnu pamiatku.
V zmysle listov vlastníctva č. 1656 a 8925 nehnuteľnost i na parcelách č. 535/8 a 23097/7 sú vo
vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciá lne nám. 1, 814 99 Bratislava. Na
parcely č. 22367/3, 5225/1, 5226, 5104/1, 23097/1, 23097/2, 23097/3, 23097/4, 23097/5 listy
vlastníctva nie sú založené.
Odôvodnenie

V zmysle§ 2 ods. 3 pamiatkového zákona je kultúrna pamiatka podľa tohto zákona hnuteľná vec
alebo nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu
pamiatku.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďa l ej len „Pamiatkový úrad SR") zača l dňa 18. 10. 2017
správne konanie o vyhlásení mosta cestné ho (ďalej len „predmetný objekt") za národnú kultúrnu
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pamiatku na základe Podkladu pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len Podklad" ),
ktorý vypracoval Pamiatkový úrad SR z podnetu Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.
Účastníkom konania Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len HI. mesto SR
Bratislava"), Miestnemu úradu m. č. Staré Mesto a Miestnemu úradu m. č. Petržalka bolo oznámenie
o začatí správneho konania spolu s Podkladom doručené dňa 18. 10. 2017. Oznámenie o začatí
správneho konania bolo, vzhľadom na parcely s nezaloženými listami vlastníctva, doručované aj
verejnou vyhláškou, ktorá bola na úradnej tabuli Pamiatkového úradu vyvesená od 17. 10. 2017 do 3.
11. 2017, na úradnej tabul i Miestneho úradu m. č. Staré Mesto od 25. 10. 2017 do 10. 11. 2017, na
úradnej tabuli Miestneho úradu m. č. Petržalka od 19. 10. 2017 do 23. 11. 2017. Oznámen ie o začatí
konania bolo vyvesené aj na elektron ickej tabuli Pamiatkového úradu SR. Účastník konania Hl. mesto
SR Bratislava listom č. 33803/2017/416257 zo dňa 26. 10. 2017 požiadal Pamiatkový úrad SR,
vzhľadom na obsahovú náročnosť predmetného dokumentu, o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa
k Podkladu do 13. 11. 2017. Účastník konania Hl. mesto SR Bratislava listom č. 33803/2017/424807
zo dňa 03. 11. 2017 zaslal Pamiatkovému úradu SR pozvánku na pracovné rokovanie na deň 23. 11.
2017, vzhľadom na závažnú problematiku, týkajúcu sa tohto strategického dopravného uzla vo väzbe
na jeho funkčnosť, údržbu a financovanie, ktoré zabezpečuje hlavné mesto. Následne účastník
konania Hl. mesto SR Bratislava listom č. 33803/2017 zo dňa 16. 11. 2017 požiadal Pam iatkový úrad
SR o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k Podkladu do 15. 12. 2017. Pamiatkový úrad SR listom č.
PUSR-2017 /13612-8/94037 (v liste uvedené chybné čís lo spisu) zo dňa 28. 11. 2017 účastníkovi
konania vyhovel a predÍžil lehotu na vyjadrenie do 15. 12. 2017.
Dňa 23. 11. 2017 sa na žiadosť primátora Hl. mesta SR Bratislavy uskutočnila pracovná porada
zástupcov vedenia Hlavného mesta a Pamiatkového úradu SR, na ktorej boli účastníkovi konania zo
strany Pamiatkového úradu SR podrobne vysvetlené právne postupy v správnom konaní vyhlasovania
veci za národnú kultúrnu pamiatku, ako aj odborné kritériá pri posudzovaní a výbere objektov na
vyhlásenie. Hlavné mesto vznieslo ako zásadný argument k možnosti svojho kva lifikovaného
vyjadrenia potrebu spracovania diagnostiky mosta s cieľom zistenia jeho aktuálneho technického
a statického stavu v termíne do apríla 2018. Na základe toho účastník kona nia Hl. mesto SR
Bratislava v liste č. 33803/2017/453216 zo dňa 29. 11. 2017 uviedol, že „ako vlastník pozemkov
nachádzajúcich sa na parcelách č. 538/8 a 23097/7, k. ú. Bratislava - Staré Mesto, zapísaných na liste
vlastníctva č. 1656 a 8925 a ako správca inžinierskych objektov na moste SNP si v súčasnej dobe
s cieľom zistenia aktuálneho technického a statického stavu mosta dáva vypracovať komplexnú
diagnostiku mosta SNP s návrhom jeho sanačných opatrení. Po obdržaní komplexnej odbornej správy,
týkajúcej sa posúdenia technického a statického stavu mosta SNP sa hlavné mesto relevantne vyjadrí
k podkladu. Zároveň týmto žiadame o zohľadnenie tejto skutočnosti, nakolko bez uvedenej odbornej
dokumentácie, ako nevyhnutného dokumentu, týkajúceho sa posúdenia technického a statického
stavu mosta nie je možné zo strany hlavného mesta vyjadriť sa k Podkladu. 11 Pamiatkový úrad SR
žiadosti účastníka konania vyhovel a požiada l Ministerstvo kultúry SR o predÍžen ie lehoty na vydanie
rozhodnutia v správnom konaní. Ministerstvo ku ltúry SR predÍžilo lehot u na vydanie rozhodnutia do
30. 04. 2018, o čom boli účastníci konania listom č. PUSR-2017/19104-13/98938/BRO zo dňa 13. 12.
2017 upovedomení.
Účastník konania Hl. mesto SR Bratislava listom č. 30009/2018 zo dňa 07. 03. 2018 požiada l
Pamiatkový úrad SR o ďal šie predÍženie lehoty na vyjadrenie : 11 Vzhľadom na povinnosti hlavného
mesta, viažuce sa k správe inžinierskych objektov na moste SNP, ako aj vzhľadom na rozsiahly
Podklad, ktorý vypracoval Pamiatkový úrad SR z podnetu Ústavu stavebníctva a architektúry SA V,
považuje hlavné mesto predmetné správne konanie za zvlášť zložitý proces, nakolko je potrebné zo
strany hlavného mesta skúmať viaceré zásadné technické a statické podmienky mosta SNP. Za týmto
účelom je zo strany hlavného mesta nutné zaobstarať komplexnú dokumentáciu - technickú
diagnostiku , týkajúcu sa posúdenia technického a statického stavu mosta a to v súlade s postupmi
zakotvenými zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na zložitosť podkladov pre
vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie technickej diagnostiky mosta SNP, hlavné mesto
vyhlási verejné obstarávanie za účelom zadania zákazky v danom predmete, ktorého výsledkom bude
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uzatvorenie zmluvy o dielo s úspešným subjektom v rámci verejného obstarávania, ktorý v zmysle
uzatvorenej zmluvy o dielo vypracuje technickú diagnostiku mosta SNP a doručí ju hlavnému mestu
v stanovených lehotách. Na základe vyššie uvedeného sa hlavné mesto nemôže vyjadriť k Podkladu
pre vydanie rozhodnutia vo veci do termínu 30. apríla 2018. Hlavné mesto sa bude môcť relevantne
vyjadriť v predmetnej veci až po obdržaní technickej diagnostiky mosta. Na základe uvedeného týmto
žiadame Pamiatkový úrad SR o predÍženie lehoty na vyjadrenie sa k Podkladu minimálne do 31. 12.
2018, vzhľadom k potrebe zrealizovať proces verejného obstarávania na základe ktorého hlavné
mesto získa technickú diagnostiku mosta, nakoľko je hlavné mesto v tomto prípade povinné
postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zároveň týmto žiadame
Pamiatkový úrad SR, aby bolo procesné právo hlavného mesta, ako účastníka predmetného
správneho konania v zmysle ust. § 33 ods. 2 v spojitosti s ust. 3 ods. 3 a ods. 5 správneho poriadku
zachované." Túto žiadosť Pamiatkový úrad SR listom č. PUSR-20 18/19104-17/27011/BRO zo dňa 09.
04. 2018 zamietol s odôvodnením, že tak, ako Hlavné mesto je povinné postupovať v zmysle zákonov,
tak aj Pamiatkový úrad SR ako špecializovaný orgán, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku ochrany
pamiatkového fondu, je povinný postupovať v zmysle pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad
SR akceptoval listom žiadosti Hlavného mesta na predÍženie lehoty na vyjadrenie v ním
požadovaných troch lehotách a má za to, že Hlavnému mestu bolo umožnené v dostatočnom
časovom priestore sa ku skutoč nosti, že most bude vyhlásený za kultúrnu pamiatku, teda k jeho
pamiatkovým hodnotám, ktoré boli jediným kritériom posudzovan ia zo strany Pamiatkového úradu
SR vyjadriť, teda aj bez ďalšieho odkladu. Na základe uvedeného preto nebol dôvod na ďalšie
predlžovanie konania vo veci.
Účastník konania Hl. mesto SR Bratislava listom č. MAGS OLP - 30009/2018/182158 zo dňa 19.
04. 2018 zaslal Pamiatkovému úradu SR ďalšiu žiadosť o predÍžen ie lehoty na vyjadrenie sa
k Podkladu v tomto znení : „ Hlavné mesto ako vlastník Mosta SNP vyvija všetku dostupnú snahu za
účelom urýchleného poskytnutia vyjadrenia k Podkladu v správnom konaní. Ako sme však
konštatovali v prechádzajúcich listoch, bez komplexného posúdenia technického a statického stavu
Mosta SNP Hlavné mesto nemôže poskytnúť kvalifikované vyjadrenie. V tejto súvislosti poukazujeme
na skutočnosť, že Most SNP predstavuje jediné priame dopravné spojenie z mestskej časti Bratislava Petržalka, v ktorej sa nachádza najväčšie a najľudnatejšie sídlisko v Slovenskej republike, do centra
Bratislavy, ako smerom naspäť do mestskej časti. Most SNP teda v rannej a poobedňajšej dopravnej
špičke zabezpečuje dopravnú obsluhu pre obrovské množstvo motorových vozidiel, čo sa prejavuje už
v súčasnosti každodennými dopravnými zápchami. Vyhlásením Mosta SNP za národnú kultúrnu
pamiatku však dôjde k rozšíreniu povinností Hlavného mesta, ktorých následné plnenie môže
ovplyvniť tiež dopravnú situáciu na Moste SNP. Vyjadrenie Hlavného mesta v konaní musí preto
zohľadňovať všetky dostupné, najmä technické informácie a súvisiace okolnosti tak, aby sme Vám ako
správnemu orgánu rozhodujúcemu o vyhlásení Mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku, poskytli
dostatočný, a po odbornej stránke kvalifikovaný podklad na riadne zistenie skutočného stavu veci.
Práve zhodnotenie technického stavu mosta je podľa nášho názoru dôležité pre posúdenie a následné
vyjadrenie Hlavného mesta k pamiatkovým hodnotám, ako jedinému rozhodujúcemu kritériu
v konaní. Nakoľko Hlavn é mesto nemá odborné kapacity na vypracovanie technickej diagnostiky
Mosta SNP, ktorej závery budú použité pri príprave vyjadrenia Hlavného mesta, musí vypracovanie
diagnostiky zabezpečiť prostredníctvom odborného subjektu, pričom je mesto povinné postupovať
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej Jen „Zákon o VO"}. Na tento účel Hlavné mesto vyhlásilo
verejn é obstarávanie. Proces verejného obstarávania s predmetom zákazky „podrobná diagnostika
Mosta SNP cez Dunaj v Bratislave - hlavného mostného objektu a estakád" spolu so samotným
vypracovaním predmetu zákazky nie je možné uskutočniť v lehote necelých 7-ich mesiacov, ktorá
zodpovedá dÍžke obdobia od doručenia oznámenia o začatí konania Hlavnému mestu do dňa 30. 04.
2018, dokedy bola predÍžená lehota na rozhodnutie v konaní. V tejto súvislosti Vám predkladáme
vyjadrenie Magistrátu Hlavného mesta, oddelenia verejného obstarávania, podľa ktorého príprava
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podkladov k vyhláseniu predmetného verejného obstarávania prebieha/a od októbra roku 2017, teda
ihneď po doručení oznámenia o začatí konania Hlavnému mestu. Na základe pripravených podkladov
bola dňa 28. 03. 2018 zverejnená vo vestníku verejného obstarávania výzva na predkladanie ponúk,
čo potvrdzuje priložený výpis z vestníka verejného obstarávania. Termín otvárania ponúk je v súlade
s výzvou stanovený na deň 24. 04. 2018. Po otvorení ponúk sa bude vykonávať ich vyhodnocovanie,
ktoré musí prebehnúť riadne v súlade so Zákonom o VO a Hlavné mesto ako verejný obstarávateľ
nemôže toto procesné štádium urýchľovať. Víťazný uchádzač je následne v zmysle podmienok
vyhláseného verejného obstarávania povinný poskytnúť podrobnú diagnostiku Mosta SNP Hlavnému
mestu v lehote 6 mesiacov od uzavretia príslušnej zmluvy. V nadväzností na vyššie uvedené je zrejmé,
že Hlavné mesto má záujem poskytnúť Vám vyjadrenie k Podkladu, avšak z objektívnych príčín tak
nemôže urobiť v stanovenej lehote do 30. 04. 2018. Za účelom ozrejmenia dôvodov, pre ktoré Hlavné
mesto nemôže poskytnúť vyjadrenie v stanovenej lehote, iniciovalo Hlavné mesto tiež stretnutie
s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou, ktoré sa uskutoční dňa 27. 04. 2018 na Ministerstve kultúry
Slovenskej republiky. Vzhľadom na vyššie uvedené si Vás v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 správneho
poriadku dovoľujeme požiadať, aby ste zohľadnili všetky osobitosti konania a predÍžílí Hlavnému
mestu lehotu na poskytnutie vyjadrenia k podkladu na vyhlásenie Mosta SNP za kultúrnu pamiatku,
a zároveň predÍžílí, resp. požiadali o predÍženíe s tým súvisiacej lehoty na rozhodnutie v konaní
odvolací orgán (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky), a to do 31. 12. 2018."
K žiadosti bola priložená „ Informácia o stave procesu zadania zákazky - Podrobná diagnostika
mosta - Most SNP cez Dunaj v Bratislave" a „Oznámenie 4313-WYS - výzva na predkladanie ponúk"
Úradu pre verejné obstarávanie.
Pamiatkový úrad SR listom č. PUSR-2018/19104-18/31437/BRO zo dňa 23. 04. 2018 zamietol aj
túto žiadosť Hl. mesta SR Bratislavy s odôvodnením : „Pamiatkový úrad SR, berúc do úvahy ce lý
priebeh doterajšej komunikácie má za to, že poskytol Hlavnému mestu priestor na vyjadrenie sa nie
k techn ickému stavu mosta, ale k Podkladu a k jeho pamiatkovým hodnotám, ktoré sú jediným
kritériom posudzovania a jediným relevantným dôvodom na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku podľa §
2 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení nesko rších predpisov. Bez
ohľadu na chystanú diagnostiku je most dodnes funkčnou komunikáciou, ktorá spolu s hradom
a dómom sv. Martina vytvára charakteristickú silu etu mesta. Uvedomujeme si potrebu realizáci e
opráv, ktoré budú smerovať k zlepšeniu technického stavu mosta, pokiaľ však tieto zásahy neznížia
jeho pamiatkové hodnoty, popísané v Podklade, nie je dôvod na neúmerné predlžovanie
predmetného správneho konania. Na základe uvedeného trváme na pôvodnom termíne na vydanie
rozhodnutia."
Dňa 27. 04. 2018 bolo listom č . 30009-1/2018 na Pamiatkový úrad SR doručené vyjadrenie Hl.
mesta SR Bratislavy tohto znenia :
„Pri posudzovaní pamiatkovej hodnoty architektonického alebo technického diela je potrebné
vziať do úvahy okrem samotného diela aj kontext, v ktorom sa ocitlo. Pamiatková hodnota vychádza
vždy aj zo vzťahu objektu s okolím, čo je okrem iného základom jeho hodnoty historicko- urbanistickej.
Hlavné mesto nespochybňuje význam mosta ako diela, ktoré je hodné osobitného zreteľa,
avšak zároveň j e treba poznamenať, že most momentálne plní predovšetkým úlohu jedného
z najdôležitejších dopravných uzlov Bratislavy.
Vecno-technická argumentácia:
"Podklad" predpokladá delenie národnej kultúrnej pamiatky na 4 tzv. objekty.
Uvádza ich pod označením:
/. Mostovka;
2. Nájazd mostný s pylónom a reštauráciou (pravobrežný);
3. Nájazd mostný (ľavobrežný);
4. Socha na podstavci.
Členenie na objekty s pomenovaním podľa bodu 1 až 3 nezodpovedá vecnej podstate predmetu,
zavádza technické pomenovanie častí mosta, ktoré odborná terminológia nepozná.
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Jediným zrozumiteľným technickým výrazom je výraz "mostovka." Objekty disponujú svojim
názvom a evidenčným číslom podľa mostného listu. Podklad ich podľa uvedeného neoznačuje.
"Nájazd mostný" ako objekt nie je v žiadnej evidencii.
Pri členení na objekty je potrebné rešpektovať špecifiká mosta SNP a jeho konštrukcie. Nie
je možné oddeliť mostovku od pylóna a závesov. Bolo by vhodné, aby sa presne lokalizoval
zamýšľaný rozsah mostného objektu. Samotný most SNP je konštrukciou, ktorá je ohraničená
mostnými závermi na začiatku a konci oceľovej konštrukcie. Na pravom brehu rieky Dunaj je
ďalšia podstatná časť nosného systému mosta, ktorou je kotevná komora závesných lán. O
tejto časti nie je v návrhu žiadna zmienka, pričom bez nej by nemohol nosný systém mosta
fungovať.

Z Podkladu taktiež nie je zrejmé, čo sa pod pojem "Nájazd" vecne začleňuje, Ak sa
jedná aj o betónové predpolia, tie sú štandardnou betónovou mastnou konštrukciou a nedosahujú
žiadne výnimočné parametre, ktorými sa pýši samotná mostná oceľová konštrukcia.
Podklad pre pamiatkový objekt 2 spája časť hlavného mostného objektu a objekt
pravobrežnej estakády. Ak je pylón predmetom vyhlásenia prečo nie je súčasťou pamiatkového
objektu 1 ? V Podklade absentuje vymedzenie časti objektov (závesy, pylón a pod.).
V Podklade pre pamiatkový objekt 1 sa uvádza, že predmetom vyhlásenia je "mostovka". Možno
tomu rozumieť tak, že je v záujme Pamiatkového úradu SR vyhlásiť iba časti nosnej
konštrukcie? Mostovka je vrchná oceľová časť komory (hlavného nosného trámu}, ktorej funkciou je
prenášanie predovšetkým účinkov zaťaženia mostného zvršku na hlavnú nosnú konštrukciu.
Podľa označenia hlavnému mestu nie je zrejmé, ktoré časti sú predmetom vyhlásenia. Je
potrebné to špecifikovať podľa označovania evidencie mostných objektov a zachovať ako názvy
objektov tak aj terminológiu jeho častí.
(Podklad pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky- str. 10):
Vo vyjadreniach týkajúcich sa víťazného návrhu je nesúlad. V jednom prípade sa uvádza, že
víťazný návrh je z predpätého betónu, neskôr je uvedené, že návrh Nového mosta odsunul víťazný
návrh zo železobetónu. Týmto sa jedná o rozdielne pojmy (železobetón - betón vystužený
výstužnými vložkami spÍňajúce minimálne požiadavky na výstuž - resp. stupeň vystuženia;
predpätý betón - betón, ktorý je umelo udržiavaný v stave napätosti - resp. je doň vnášaný tlak
pomocou predpínacích jednotiek).
(Podklad pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky - str. 10):
V Podklade je uvedená zmena počtu nosných lán zo 4 na 3. Počet závesov je podľa
projektovej dokum entácie 5 a sú kotvené v troch bodoch hlavného poľa. V Podklade absentujú
skutočnosti uvedené v tomto bode a nenesú súlad so skutočným stavom.
(Podklad pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky, napr. str. 12): Nesprávne uvedený názov
mosta "Nový most".
{Podklad pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky, str. 12) :
V špecifikácii je uvedená celková dÍžka mosta 430,8 m a neskôr je uvedená celková dÍžka
mosta 431,8 m. Z hľadiska priestorového usporiadania mosta ide o rozpätie konštrukcie. Pre
porovnanie dÍžka nosnej konštrukcie je 431,983 m (podľa PD}.
(Podklad pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky, napr. str. 15}:
Podkladová dokumentácia uvádza typ mosta ako lanový. Typ mosta by mal byť označovaný
ako závesný, nakoľko ako lanový typ sa môže označovať aj visutý most.
(Ďalej na str. 15 je uvedené rozpätie jednotlivých polí zaokrúhlené na celé čísla 75 m + 303 m + 54
m). Údaje o rozpätí sú špecifikované v projektovej dokumentácii a je potrebné dodržiavať ich
hodnotu {74,8 m + 303 m + 54 m).
(Podklad pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky, List pre pamiatkový objekt 2, str. 3):
V Podklade je uvedené: "Konštrukcia estakády je z predpätého, resp. prostého
oceľobetónu." Týmto uvádzame, že ide o rôzne typy betónu, pre upresnenie, ak betón predopneme,
už nemá vlastnosti prostého betónu. V Podklade sa následne uvádza, že p rojektantom bola
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spoločnosť

Dopravoprojekt, a.s. Bratislava. Je pritom známe, že projektový návrh vychádza z dielne
Prof Ing. arch. J. Lacka a Prof Dr. Ing. A. Tesára, DrSc. zo Stavebnej fakulty SV ST v Bratislave. Táto
informácia sa v dokumente nachádza v popise, takže autorom správy je táto skutočnosť známa.
Vykonávací projekt, podľa ktorého sa most postavil, vypracovala projektová skupina VŽKG vo svojom
stredisku v Bratislave.
Ďalej sa v Podklade uvádza, že technológiou výstavby bolo zaplavovanie nosnej konštrukcie
s uložením na dočasné podpery. Jedná sa o veľmi zjednodušenú definíciu časti technológie
výstavby mosta. Rozhodujúce technológie boli viaceré, nie sú v dokumente pomenované.
V popise "mostovky" sa uvádza "kapitola 5. Stav vecí." V tejto kapitole sú uvedené
informácie, ktoré sú v rozpore so skutočnosťou. Podklad nesprávne interpretuje, že technický stav
mosta je ovplyvnený "nadmerným zaťažením mosta novým asfaltovým krytom vozovky". Nová
asfaltová vozovka sa zhotovila v rovnakej hrúbke ako bola pôvodná, ku žiadnemu nadmernému
zaťaženiu nedošlo. Všetky závery uvádzané ako vplyv príťaženia sú chybné.
Závery o súčasnom technickom stave sú subjektívnymi závermi menovaného odborníka bez
riadneho zdôvodnenia a preukázania uvádzaných skutočností.
V Podklade sa uvádzajú nepresnosti v lokalizácii sochy na podstavci. Uvádza sa, že objekt
sa nachádza "na ľavom brehu rieky Váh, „. ". V texte k tomuto objektu ale uvádza, že "Objekt je
situovaný na pravom brehu rieky Dunaj „. ". Rieka je v tomto prípade uvedená správne, ale socha sa
nachádza na jej ľavom brehu. Takéto nepresností znehodnocujú podklady pre vyhlásenie Mosta za
Národnú kultúrnu pamiatku ako aj to, či Pamiatkový úrad má na základe nepresnosti v samotnom
návrhu možnosť správne a vecne posúdiť skutkový stav.
Obsahová textácia Podkladu používa nezrozumiteľné výrazy a definície, ako napr. "z
prostého oceľobetónu" a pod. Týmto je možné uviesť, že pri technickom popise sa nepoužívajú
terminológie z mostného staviteľstva, ale laické pomenovania, ktoré nedávajú záruku jednoznačných
výkladov týchto pojmov. Bolo by vhodné, aby text prešiel odbornou jazykovou korektúrou. Je preto
nevyhnutné, aby Pamiatkový úrad doplnil podklad predložený hlavnému mestu ako aj spresnil, resp.
odstránil nedostatky technického charakteru.
Následne je možné konštatovať, že v tomto prípade sa jedná v prevažnej miere o technické
dielo. Je žiaduce, aby sa aj prostredníctvom predloženého Podkladu zachovali informácie a
definície, ktoré budú korešpondovať so skutočnosťou a budú technicky zrozumiteľné rešpektujúce
výnimočnosť mostnej konštrukcie.
Historická a spoločenská hodnota diela je spracovaná veľmi všeobecne a nepresvedčivo. Pojmy
ako "charakter doby" a ''jedinečná súhra spoločenských a politických okolností" nie sú
dôvodom na vyhlásenie mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku, nakoľko každé jedno stavebné
dielo vzniklo za nejakých okolností a z uvedeného dôvodu ešte nemusí byť vyhlásené za národnú
kultúrnu pamiatku. Navyše, v tomto prípade sa nejedná o žiadnu jedinečnú súhru, ale o pragmatické
riešenie dopravnej otázky, spojené s cynickou kalkuláciou eliminácie problematickej sociálnej skladby
obyvateľov Podhradia.
Hlavná pripomienka smeruje k urbanistickej hodnote. Tá je spracovaná tendenčne, nakoľko
most je prezentovaný ako ukážka "modernistického mestského urbanizmu". Nie je správne
vyhodnotený fakt, že predmetné územie pred výstavbou mosta malo velkú historicko-urbanistickú
hodnotu a táto bola zničená práve kvôli výstavbe mosta a súvisiacich dopravných štruktúr.
Kapitola 7.1. priveľmi zovšeobecňuje historicko-urbanistický kontext, ktorý bol v tom čase
už zákonom chránenou štruktúrou v rámci Mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislava!
Pripomienky k predmetu ochrany v podkapitole 7.1.1.:
Pod predmet ochrany by nemalí spadať vetvy ľavobrežnej estakády, nakolko by to v
budúcnosti zabránilo rehabilitácii územia, narušeného zbúraním pôvodnej historickej zástavby
(architekti spracovali už niekolko štúdií, navrhujúcich novú zástavbu v tomto území na úkor estakád);
Predmet ochrany by nemal zahŕňať mimoúrovňový prechod s lávkou na ľavom brehu z toho
istého dôvodu, ako estakády.
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Autor Podkladu cituje fakty z odborného hodnotenia diela od Ing. Alexandra Tesára (2017},
z ktorých jasne vyplýva, že konštrukcia mosta je opotrebovaná, degradovaná a poškodená, čiže po
technickej stránke je v nevyhovujúcom stave a bude preto nutné "pristúpiť k jeho komplexnej
sanácii". Pamiatkový úrad SR stavia týmto vlastníka mosta do nevýhodnej situácie. Mesto ako
vlastník a správca mosta totiž nevie bez technickej diagnostiky mosta pred vyhlásením Mosta SNP
za Národnú kultúrnu pamiatku posúdiť napríklad skryté vady konštrukcie, alebo rizikovú mieru
narušenia nosného systému, ktoré môže viesť k tak veľkým sanačným zásahom do diela, že budú v
rozpore s predmetom pamiatkovej ochrany.
Aj z uvedeného dôvodu teda vyplýva, že mesto ako vlastník mosta a správca inžinierskych
objektov, ktorý má zákonom stanovené povinnosti pri jeho údržbe, opravách, sanácii a pod., nie je
schopné sa relevantne vyjadriť k podkladom, pokiaľ nedisponuje komplexnou technickou
diagnostikou mosta, ktorá by poukázala na riziká spojené s údržbou mosta v budúcnosti.
Vzhľadom na povinnosti hlavného mesta, viažuce sa k správe inžinierskych objektov na
moste SNP, ako aj vzhľadom na rozsiahly podklad, ktorý vypracoval Pamiatkový úrad SR
z podnetu Ústavu stavebníctva a architektúry SA V, považuje hlavné mesto predmetné správne
konanie za zvlášť zložitý proces, nakoľko je potrebné zo strany hlavného mesta skúmať viaceré
zásadné technické a statické podmienky mosta SNP a jeho vyhlásením za Národnú kultúrnu
pamiatku aj dopady na povinnosti hlavného mesta.
Za týmto účelom je zo strany hlavného mesta nutné disponovať komplexnou dokumentáciou
- technickou diagnostikou, t ýkajúcou sa posúdenia technického a statického stavu mosta SNP a to
v súlade s postupmi zakotvenými zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na
zložitosť podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie technickej diagnostiky
mosta SNP, Hlavné mesto vyhlásilo verejné obstarávanie dňa 28.03.2018 (Vestník č. 62/2018} za
účelom zadania zákazky v danom predmete, ktorého výsledkom bude uzatvorenie zmluvy o dielo
s úspešným subjektom v rámci verejného obstarávania, ktorý v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo
vypracuje technickú diagnostiku mosta SNP a doručí ju hlavnému mestu v stanovených lehotách.
Dátum 12.04.2018 bol posledným dňom na predkladanie ponúk v rámci predmetnej zákazky
a termín na otváranie obálok je dňa 24.04.2018.
Hlavné mesto listom zo dňa 07.03.2018 sp. zn. : 30009/2018 požiadalo Pamiatkový úrad SR,
aby zohľadnil požiadavku hlavného mesta pre vyjadrenie sa k predmetnému podkladu pre vydanie
rozhodnutia vo veci vyhlásenia mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku až po obdržaní
komplexnej technickej diagnostiky mosta SNP a v rámci uvedeného predÍžil hlavnému mestu lehotu
na vyjadrenie sa k podkladu pre vydanie rozhodnutia vzhľadom k vyššie uvedenému procesu
verejného obstarávania, v zmysle ktorého je hlavné mesto povinné postupovať. Zároveň hlavné
mesto žiadalo Pamiatkový úrad SR o predlženie lehoty na vyjadrenie sa k podkladu pre vydanie
rozhodnutia vo veci vyhlásenia mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku minimálne do 31.12.2018
vzhľadom k realizácii procesu verejného obstarávania, na základe ktorého hlavné mesto získa
technickú diagnostiku SNP.
Zároveň hlavné mesto žiadalo vyššie uvedeným listom zo dňa 07.03.2018 Pamiatkový úrad
SR, aby bolo procesné právo hlavného mesta, ako účastníka predmetného správneho konania
v zmysle ust. § 33 ods. 2 v spojitosti s ust.. § 3 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) zachované.
Ako vyplýva z listu Pamiatkového úradu SR sp. Zn.: PUSR-2018/19104-17/27011/BRO
zo dňa 09.04.2018 vo veci žiadostí hlavného mesta zo dňa 13.12.2017 a zo dňa 07.03.2018
o predlženie lehoty na vyjadrenie sa k Podkladu pre vyhlásenie mosta SNP za národnú kultúrnu
pamiatku, cit.: "Pamiatkový úrad SR poskytol hlavnému mestu dostatočný priestor na vyjadrenie.
Vzhľadom k prebiehajúcim stavebným aktivitám na predmetnej veci, ako aj s ohľadom na neurčitosť
termínov verejného obstarávania hlavného mesta vo veci získania stavebnej diagnostiky mosta
máme za to, že hlavné mesto sa ku skutočnosti, že most bude vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku, teda k jeho pamiatkovým hodnotám, ktoré boli jediným kritériom posudzovania zo strany
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Pamiatkového úradu SR, môže vyjadriť aj bez ďalšieho odkladu. Na základe uvedeného nevidíme
dôvod na ďalšie predlžovanie konania v tejto veci a trváme na pôvodnom termíne na vyjadrenie
k podkladu. "
S vyššie uvedenou argumentáciou Pamiatkového úradu SR sa hlavné mesto nestotožňuje. Podľa
ust. § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok ") :
"Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať
potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastn íkov konania. "
Správny poriadok sa v predmetnom ustanovení opiera predovšetkým o princíp materiálnej
pravdy (§ 3 ods. 5). Jeho uplatnenie v správnom konaní predpokladá predovšetkým dôsledné
zistenie podkladov pre rozhodnutie. Je povinnosťou správneho orgánu zistiť všetky skutočnosti
dôležité pre rozhodnutie do tej miery, aby bol spoľahlivým základom pre jeho rozhodnutie.
Nakolko prípadným rozhodnutím o vyhlásení mosta SNP dôjde k zásahu do povinností
hlavného mesta, je Pamiatkový úrad SR povinný zistiť spoľahlivo a presne skutočný stav veci, to
znamená, je povinný vykonať zisťovania potrebné na objasnenie rozhodujúcich okolností a pre
posúdenie veci (úplnosť zistenia) zabezpečiť, aby skutkové zistenia odvodené z vykonaných
zisťovaní čo najviac zodpovedali skutočnosti (presnosť zistenia).
Na základe vyššie uvedeného uvádzame, že Pamiatkový úrad SR pred vydaním rozhodnutia
je povinný vykonať zisťovania z úradnej povinnosti. Nemôže byť odkázaný len na podklady, ktoré
mu poskytnú účastníci konania, v uvedenom prípade (SA V}. Pamiatkový úrad SR by prípadným
vydaním rozhodnutia o vyhlásení mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku nemal zastávať pozíciu
pasívneho vykonávateľa vôle účastníka konania (SA V}, ale naopak, zohráva aktívnu úlohu pri
zhromažďovaní dôkazov a skutočností, ktoré tvoria podklad pre jeho rozhodnutie.
Týmto hlavné mesto opätovne v rámci predmetného vyjadrenia zdôrazňuje nasledovné:
Hlavné mesto považuje dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia technického a statického stavu
mosta SNP, pre zabezpečenie ktorej hlavné mesto vyhlásilo verejn é obstarávanie, za kľúčovú
z hľadiska vyhlásenia mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku, ako aj z hľadiska prístupu
k budúcim opravám prípadne rekonštrukciám, ktoré je hlavné mesto povinné vykonávať.
Týmto opätovne uvádzame, že celý Podklad na zaradenie mosta SNP do zoznamu
národných kultúrnych pamiatok je z technického hľadiska znehodnotený zlým technickým popisom,
nepresnosťami
v definovaní súčasného technického stavu vyplývajúcimi z chybných
predpokladov a zaradením bežných konštrukcií betónových mostov pred a za mostom, ktoré
predstavujú bežné konštrukcie bez výrazných inovatívnych riešení a tvarových stvárnení.
Most SNP nesporne predstavuje svojimi parametrami výnimočné architektonické, technické
a urbanistické dielo. Z hľadiska jeho prípadného zaradenia medzi národné kultúrne pamiatky
sa však jedná o technickú súčasť štandardného dopravného systému hlavného mesta. Pre jeho
návrh boli použité štandardné výpočtové metódy a požiadavky platných technických noriem. Je
jedným z viacerých mostov, ktoré sú na základnej komunikačnej sieti v Bratislave a
zabezpečujú integritu mesta z hľadiska jeho situovania po obidvoch stranách rieky Dunaj.
Ostatnými mostami sú Prístavný most, Starý most a Most Lafranconi. Každý z týchto mostov je
osobitý a z technického hľadiska predstavuje unikát rovnako, ako most SNP a každý j e niečím
výnimočný. Mosty cez významné toky, akým je aj Dunaj, vždy predstavujú pre inžinierov výzvy na
návrh rovnako výnimočných diel.
Zároveň je potrebné uviesť, že v Českej republike, ktorej mosty sú vyhlásené za národnú
kultúrnu pamiatku, sú vo väčšine prípadov mosty bez cestnej dopravy, príp. s veľmi obmedzeným
vstupom automobilov na most.
Most SNP je dopravnou tepnou s vysokou intenzitou dopravy, čo možno považovať za
dôležitý faktor pri zohládnení vyhlásenia tohto mostného objektu za národnú kultúrnu pamiatku.
Slúži cestujúcej verejnosti a je významnou spojnicou medzi dvoma brehmi Bratislavy. Na základe
vyššie uvedených skutočností Hlavné mesto SR Bratislava uvádza, že za daných okolností nemôže
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vyjadriť súhlas s vyhlásením mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku nakoľko hlavné mesto
nedisponuje
dokumentáciou
týkajúcou
sa
posúdenia
technického
a statického stavu mosta SNP, pre zabezpečenie ktorej hlavné mesto vyhlásilo verejné obstarávanie.
Práve zhodnotenie technického a statického stavu mosta SNP je podľa nášho názoru v konaní
o vyhlásení mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku rozhodujúce, vzhľadom na to, že bez
takéhoto zhodnotenia hlavné mesto nemôže kvalifikovane posúdiť zachovanie pamiatkových
hodnôt mosta SNP, ako hlavného kritéria v konaní a vyjadriť svoj súhlas s vyhlásením mosta SNP
za národnú kultúrnu pamiatku.
Hlavné mesto okamžite po doručení oznámenia o začatí správneho konania o vyhlásení
mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku začalo pripravovať podklady na vyhlásenie verejného
obstarávania na zabezpečenie diagnostiky technického a statického stavu mosta SNP. Proces
verejného obstarávania s predmetom zákazky "podrobná diagnostika Mostu SNP cez Dunaj v
Bratislave - hlavného mostného objektu a estakád" spolu so samotným vypracovaním predmetu
zákazky však nie je možné uskutočniť v lehote necelých 7-ich mesiacov, ktorá zodpovedá dÍžke
obdobia od doručenia oznámenia o začatí konania o vyhlásení mosta SNP za národnú kultúrnu
pamiatku hlavnému mestu do dňa 30.04.2018, dokedy bola predlžená lehota na rozhodnutie v
konaní. V nadväznosti na vyššie uvedené dodávame, že dňa 27.04.2018 sa uskutočnilo stretnutie
medzi primátorom hlavného mesta JUDr. lvom Nesrovnalom a ministerkou kultúry Ľubicou
Laššákovou, na ktorom boli odprezentované dôvody, pre ktoré hlavné mesto potrebuje na svoje
vyjadrenie zhodnotenie technického stavu mosta SNP a predÍženie lehoty na rozhodnutie v konaní.
Po vzájomnej dohode na uvedenom stretnutí bude iniciované stretnutie medzi primátorom hlavného
mesta, ministerkou kultúry a generálnou riaditeľkou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
PhDr. Katarínou Kasovou.
Vzhľadom na vyššie uvedené si dovoľujeme apelovať na Pamiatkový úrad SR, aby
zohľadnil všetky osobitosti tohto konania a predÍžil, resp. požiadal o predÍženie lehoty na
rozhodnutie v konaní odvolací orgán (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky), a umožnil
hlavnému mestu opätovne sa vyjadriť k podkladu na vyhlásenie mosta SNP za národnú kultúrnu
pamiatku."

Ostatní účastníci konania sa nevyjadrili a neuplatnili v priebehu správneho konania žiad ne
námietky.
Pamiatkový úrad SR v priebehu správneho konania zistil skutočný stav veci tak, ako to
ustanovuje § 32 ods. 1 správneho poriadku, pričom vychádzal najmä z predloženej charakteristiky
predmetného objektu, a následne posúdil splnenie kritérií podľa § 15 ods. 1 pamiatkového zákona,
podľa ktorého sa vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu, vyhlasuje za národnú kultúrnu pa miatku.
Keďže podklad pre vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky jednoznačne preukázal pamiatkovú
hodnotu, ktorou je podľa § 2 ods. 2 pamiatkového zákona súhrn významných historických,
spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných
alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo
úze mnej ochrany, došlo k splneniu kritérií na vyhlásenie predmetného objektu za národnú kultúrnu
pamiatku vo verejnom záujme.
Pamiatkový úrad SR vychádza zo skutočnosti, že Most SNP je hodnotným architektonickým
a technickým dielom 20. storočia, dokladajúcim dobové stavebné vzopätie a stelesňujúci celú radu
princípov moderny. Jeho výrazná architektonická kvalita je neoddelite ľne spojená s funkciou
a konštrukčnými princípmi. Asymetrické, kompozične vyvážené riešenie s nakloneným pylónom
vyjadruje odvahu a futurizmu s moderny. Jeho subtílne elegantné krivky však stelesňujú v podstate
nadčasové architektonické a výtvarné hodnoty. Veľký význam si ponecháva aj z hľadiska využitia dodnes tvorí jed nu z dopravných tepien Bratislavy spájajúcu ľavý a pravý breh Dunaja.
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Predmetný objekt je situovaný juhozápadne od historického centra hlavného mesta, svojou
ľavobrežnou estakádou zasahuje do Mestskej pamiatkovej rezervácie Bratislava. Leží na južnej hranici
Starého mesta, nad riekou Dunaj, pričom spája historické centrum s mestskou ča sťou Bratislava Petržalka.
Most SNP (projekt 1968, realizácia 1972-1973) j e architektonicky i kon štrukčne mimoriadne
odvá žnym dielom, ktoré nemá na Slovensku obdobu. Vďaka svojmu nekonvenčnému a inovatívnemu
tvarovaniu patrí medzi ukážkové diela architektonickej moderny. V rámci svetovej arch itektúry sa až
koncom 20. storoč ia objavujú obdobné konštrukčne odvážne riešenia v diele Santiaga Calatravu
(napr. Puente del Alamillo, 1992). V Čechác h nájdeme podobne riešený zavesený most v Úst í nad
Labem, realizovaný roku 1998 Romanem Kouckým (Mariánsky most) . Dômyselná inovatívna
konštrukcia a architektonické stvárnenie mosta navždy zmenilo siluetu hlavného mesta. Most SNP
patrí d nes už medzi ikonické stavby Bratislavy, ktoré spo luvytvárajú identitu hlavného mesta .
Most, ktorého autormi sú architekti Jozef Lacko, Ladislav Kušnír, Ivan Slameň a statik Arpád
Tesár, je zachovaný v takmer autentickej podobe Zachovaná je celková hmotovo - priestorová
podstata veci: mierne klenutá mostovka spolu so šikmým pylónom a šošovkovitou kaviarňou,
vejárovito usporiadaný systém nosných lán, ľavobrežné i pravobrežné nosné piliere, všetky vetvy
estakád na ľavom aj pravom brehu Dunaja, chodníky pre peších v dolnej úrovn i mosta, schodiská,
rampy, mimoúrovňový podchod a lávka na ľavobrežnom nábreží. Zachovaný je celkový slohový výraz
konštrukcií, materiálové a konštrukčné riešenie mosta.
Predmetný objekt disponuje význ amnými pamiatkovými hodnotami v zmysle § 2 ods. 2
pamiatkové ho záko na a ktorých zachovanie predstavuje verejný záujem. Urč ujúcimi hodnotami
objektu sú :
Hodnota architektonická:
Podoba Mosta SNP vznikla v liberá lnych 60tych rokoch, ktoré v našom geopolitickom rámci
umožnili rozvinúť princípy predvojnovej moderny. V jeho hmotovo - priestorovom riešení našla svoje
naplnenie modernistická prospektivita, zacielenie smerom k budúcnosti a fascinácia veľkými
stavebnými projektmi. Z h ľadiska kompozičnéh o riešenia stavby je najvýraznejším prvkom mosta
šikmý pyló n, z ktorého vedú na obe strany zoskupenia závesných lán, nesúce 303 m dlhé stredové
pole mosta nad tokom rieky. Smerom na sever sa nosné laná upínajú v troch bodoch, čím vytvárajú
elegantnú vejárovitú kompozíciu. Asymetricky situovaný pylón pritom vytvára pendant
Bratislavského hradu na protiľahlom brehu. Vyše 400 metrov dlhá konštrukcia je riešená bez podpory
vo vodnom toku Dunaja, vďaka čomu stavba pôsobí subtílnym dojmom. Mierne vzopätá mostovka
pritom dynamizuje celkové tvarové vyznenie objektu. V týchto kompozičných a estetických kvalitách
st avby sa prejavuje „antigravitačný trend" neskorej moderny. Napriek tomu že most váži 11 OOO ton,
architektonickými a konštrukčnými prostriedkami dosahuje dojem elegancie, ľahkosti a subtílnosti
(DULLA, 2013, s.187). Vplyv neskorej moderny, ako sa vyvíjala vo svete, sa dá pozorovať aj v riešení
šošovkovitej kaviarne vo vrchole šikmého pylónu, ktorá bola pôvod ne navrhnutá na pôdoryse
trojuholníka . Podobné riešenia môžeme vid ieť na Niemayerovom centre Brazílie, Reve lovej radnici
v Toronte, alebo Nerviho hale v Ríme (DULLA, 2013, s. 189). V zložitej dobe a s komplikovanou
genézou tak vznikla architektúra, ktorá je nielen významným a progresívnym dielom inžinierskeho
staviteľstva, ale takisto dielom výrazného vizuálne ho pôsobenia a estetických kvalít.
Hodnotu architektonickú dopÍňajú zachované architektonické, konštrukčné a výtvarné prvky
(hmotovo - priestorová skladba, architektonický výraz oceľovej konštrukcie zaveseného
dvojúrovňového mosta, šikmý portálový pylón v tvare písmena A s rýchlovýťahom a núdzovým
schodiskom, hmotovo - priestorová podstata a všetky konštrukcie šošovkovitej kaviarne, nekrytá
vyhliadková plošina vo vrchole pylónu, nástupná plošina do kaviarne, systém vejárovito sa
rozkladajúcich, jednoúrovňovo upnutých nosných lán, klenutá zavesená mostovka, všetky vetvy
ľavobrežnej i pravob režnej estakády, všetky ľavo brežné i pravobrežné vertikálne podpory mosta,
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chodníky v dolnej úrovni konštrukcie mosta, mimoúrovňový prechod a lávka, všetky rampy
a schod iská ľavobrežného i pravobrežného predmostia, terénne úpravy pri ľahlých plôch
ľavobrežného i pravobrežného nábrežia a plôch pod oboma estakádami, skupina kamenných
lavičiek v priestore ľavobrežného predmostia, reliéfy pod pylónom na pravobrežnom nábreží, ženská
plastika na ľavobrežnom nábreží od akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej - návrh 1970, rea lizácia
1972).
Hodnota technická:
Most SNP v Bratislave bol prvým asymetrickým lanovým mostom postaveným na Slovensku a
druhým tohto typu na svete. Dodnes je jediným mostom v Bratislave bez podpory v toku rieky. Most
je zavesený na jedinom šikmom pylóne, nesúcom šošovkovitú hmotu kaviarne. Táto charakteristická
figúra bola vnímaná ako inovatívna nielen v dobe vzniku, most aj dnes pôsobí ako vizionárske dielo
tiahnúce k modernému futurizmu. Vďaka svojmu originálnemu tvaru a rozpätiu oceľovej konštrukcie
patrí v Európe medzi ojedinelé inžinierske diela, ktoré si dodnes zachováva svoju mimoria dnu
technickú hodnotu. Konštrukčné riešenia profesora Arpáda Tesára, projektantov Vítkovických
železiarní a projektanta oceľovobetónových konštrukcií Jozefa Zvaru, sa časom osvedčili ako
dlhodobo funkčné. Nosná konštrukcia hlavného mostného objektu je vytvorená ako spojitý nosník s
rozpätiami 3 polí (75 + 303 + 54 m), pričom stredné pole je zavesené na lanách v troch bodoch. Laná
sú vedené cez šikmý 84,6 m vysoký pylón a zakotve né do kotevných blokov. V kategórii zavesených
mostov bol v čase odovzdania do prevádzky (1972) štvrtým najväčším mostom na svete. Rozpätie
mosta nad riekou - 303 m - bolo v dobe dokončenia v poradí deviate na svete. Most SNP získal
takisto svetové prvenstvo v rozpätí mostov, ktoré majú j eden pylón a jednu rovinu zavesenia (celkovo
448 m). Vďaka svojmu unikátnemu technickému riešeniu sa zarad il medzi výrazné inžinierske diela
súčasného mostného staviteľstva v celosvetovom meradle a v roku 2001 bol vyhlá sený za stavbu
storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Nie sú to však kvantitatívne vyjadriteľné rekordy či
svetové prvenstvá, ktoré by robili z mosta SNP unikátnu stavbu, ale predovšetkým úroveň a dokonalé
spojenie jeho architektonického a inžinierskeho riešenia.
Hodnota urbanistická:
Most SNP vznikol v 60tych rokoch ako súčasť komplexných riešení infraštruktúry rýchlo sa
rozvíjajúceho a rastúceho hlavného mesta. Výstavba sa ako taká nemohla nepodpísať do existujúcej
historickej urbanistickej štruktúry Bratislavy. Most nebol len dopravným spojením, ale aj nos i čom
vodovodu a teplovodu pre novovzn ikajúce síd lisko. V procese výstavby sa myšlienky moderny spojili
s budovateľskými ambíciami režimu a s relatívnym politickým uvoľnením, ktoré umožnilo uplatnenie
radikálnych inovácií a odvážnych inžinierskych a architektonických predstáv. Tento nekompromisný
progres doposiaľ nemal potrebnú spätnú väzbu a smerova l k aplikovaniu moderných princípov v plnej
miere a rozsahu. Výstavbou Mosta SNP boli narušené historické vrstvy urbanizmu Bratislavy,
v dôsledku čoho existujú pochybnosti o správnosti jeho umiestnenia. Tento zása h do historickej
mestskej štruktúry sa však dá považovať za ukážkový príklad modernistického mestského urbanizmu,
ktorý rázne odsúva staré hodnoty v prospech progresívneho napredovan ia a modernizá cie. Jedným
z dôležitých argumentov bolo pritom aj hygienicko-zdravotné hľadisko. Verilo sa, že búranie starých,
dožívajúcich štvrtí, ktoré nevyhovujú potrebám moderného človeka, má pre mesto celkový ozdravný
efekt. Modernistický budovateľský étos, ktorému museli upadajúce historické mestské časti ustúpiť,
je dnes už neoddeliteľnou súčasťou hodnôt stavby.
Hoci sa Most SNP zvykne chápať ako narušenie identity historickej Bratislavy, sám svojou
hmotou na konflikt medzi starým a novým reaguje. Autori projektu považova li siluetu mesta s
historickými dominantami za tak dôležitú, že v j ej blízkosti nevztýčili žiadnu konkurenčnú
architekton ickú figúru. Šikmý pylón na ľavej strane Dunaja síce vytvára kontrapunkt k historickému
mestu na protiľahlom brehu, nijako však neruší jeho histo rický urbanistický kontext (DULLA, M.:
ARCH 13, 2008, č. 1, s. 36). Dominanta šikmého pylónu s diskovitou rešta uráciou je dnes už ikonickou
figúro u Bratislavy. Výrazne sa uplatňuje v rámci diaľkových poh ľadov a to z oboch nábreží, z vodnej
trasy po Dunaji, i v rámci ce lkovej panorámy hlavného mesta. Most SNP sa tak st áva výrazným
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mestotvorným prvkom, ktorý spolu so si luetou hradu, č i vertikálou veže Dómu sv. Martina
utvára genia loci dnešnej Bratislavy.
Hodnota historická a spoločenská:
Hoci bo l Most SNP dostavaný až v norma li zač nýc h sedemdesiatych rokoch, projekt a začiato k
výstavby spadajú do éry nabitej entuziazmom, do doby príznačnej sna ho u o obrodu vtedajšieho
socializmu. Smerovanie Pražskej jari bolo v protismere k európskemu trendu, cielilo k libera lizácii
a reformova niu totalitnej ľav i covej ideológie. Charakter doby sa samozrejme prejavi l i v invenčnej
architektonickej kompozícii a v odvahe uplatniť neobyčajne náročnú konštrukciu bez podpory v toku
rieky, zavesenú na jedinom šikmom pylóne. Dielo však nachádza i spo ločné črty s b udovateľským
programom socia listickej ideológie, a to predovšetkým v prospektívnost i a zameran í sa na budúcnosť.
Cez prizmu Mosta SNP tak môžeme vidieť modernu, ktorá j e vo svoj ej hlbokej podstate spojená
s ľavicovými princípmi. Dielo za svoj vznik vďač í jedinečnej súhre spo ločenských a politických
okolností, dá sa povedať, že j e akýmsi sedimentom doby svoj ho vzniku, od razom politického
uvo ľnenia, reformných snáh, progresívneho napredovania a optimizmu moderny, ktoré pozitívne
ovplyvňovali spoločnosť v 60. rokoch. Most SNP sa tak stáva historickým do kladom spo ločenského
rozmachu danej doby.
Pamiatkový úrad SR posúdi l námietky účastníka konania a následne sa s nimi vysporiada l tak,
ako to ukladá § 47 správneho poriadku :
-k vecno-technickej argumentácii - predovšetkým treba uviesť, že Pamiatkový úrad SR nedispon uje
odborným špecia listom na mostné konštrukcie. Mostové časti, resp. objektová skladba predmetného
objektu bola v Podklad e nazvaná podľa platnej internej pamiatkovej te rm inológie, ktorá nem usí
korešpondovať s odbornou terminológiou „pod ľa mostného listu" . Pre potreby vyhlásenia za
národnú kultúrnu pamiatku sú úplne posta č ujúce pomenovania častí stavby a popis, ako sú uvedené
v Podklade, ktoré zároveň identifikujú a určujú rozsa h veci, navrhnutej na vyhlásenie za kultúrnu
pamiatku. Úče l om spracovan ia Podkladu je totiž definova nie pamiatkových hodnôt pod ľa § 2 ods. 2
pamiatkové ho zákona, kto ré sú j ed iným a rozhodujúcim kritériom posudzovan ia veci, vyhlasovanej za
kultúrnu pamiatku a nie presný odborný popis mostných konštrukcií. Vzhľado m k uvedeném u
Pam iatkový úrad SR považuje námietky vecno-technickej argumentácie za irelevantné. Upresnenia
a zisťovania môžu byť predmetom ďa lších špecia lizova ných výskumov, ktoré budú s lú ž iť ako
prípravná dokumentácia pre prípadnú obnovu kultúrnej pam iatky. Podotýkame, že Hl. mestu SR
Bratislava bolo oznámenie o začatí konania spolu s Podkladom doručené dňa 18. 10. 2017. Účastník
konania ma l dostatočne dlhý čas na vyjadrenie sa k Podkladu a na vznesen ie nám ietok k obsahu
Podkladu, čo však nevyužil. Ma l tiež možnosť podľa § 21 správneho poriadku navrhnúť správnemu
orgánu nari a diť ústne pojednávanie spojené s miestno u ohliadkou, kde by bola platforma na
odstránenie nepresností a rozporov (resp. zj avných chýb, spôsobených nepozornosťou sp racovateľa),
ako ich deklaruje vo vyjadrení listom č. 30009-1/2018 zo dňa 27. 04. 2018, teda deň pred termínom
na vydanie rozhodnutia.
Pamiatkový úrad SR sa n estotož ňuje s názo rom ú častníka konania k spracova niu histo rickej
a spo ločenskej hodnoty, kde účastník kona nia vytrhol z kontextu poj my „charakter doby" a jedinečná
súhra spoločens kýc h a politických súvislostí". Každé st avebné die lo je zasadené do historického
kontextu doby v ktorej vzniklo. Máme za to, že v Podklade je vyhodnotená táto doba a okolnost i
vzniku dostatočne ja sne a pravd ivo. To isté platí aj pre urbanistickú hodnotu, kde sp racovateľ
pravdivo vyhod noti l výstavbu most a SNP, ktorá skutočne na rušila histo rické vrstvy urban izmu
Bratislavy, v dôsled ku čo ho existujú pochybnosti o správnosti jeho umiestnenia. Tento zásah do
historickej mestskej štruktúry sa však zárove ň dá považovať za ukážkový príklad modernistického
mestského urbanizmu, ktorý rázne odsúva st aré hod noty v prospech progresívneho napredovania
a modernizácie. Jed ným z dôležitých argumentov bolo pritom aj hygienicko-zdravotné hľad is ko .
Ve ril o sa, že búranie starých, dožívajúcich štvrtí, ktoré nevyhovujú potrebám moderného č love ka, má
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pre mesto ce lkový ozdravný efekt. Modernistický budovate ľs ký étos, ktorému museli upadajúce
histori cké mestské časti ustúpiť, je dnes už neodde lite ľno u sú časťou hodnôt stavby.
Podľa účastníka konania pod predmet ochrany by nema li spadať vetvy ľavob režnej estakády,
nakoľko by to v budúcnosti zabrán ilo rehabilitácii územia, narušeného zbúraním pôvodnej hist orickej
zástavby a architekti spracova li už nieko ľko štúdií, navrhujúcich novú zástavbu v tomto území na
úkor estakád.
Pam iatkový úrad SR má za to, že estakády (nájazd mostný ľa vob režný a nájazd mostný
pravobrežný) boli zahrnuté do návrhu na vyh lásenie, pretože sú technickou, koncepč nou a aj
funkčnou súčasťou tohto technického diela (tak, ako je aj napr . dvorové krídl o
súčasťou
meštianskeho domu). Skutočnosť, že boli vypracova né štúdie navrhujúce novú zástavbu v tomto
území, Pamiatkový úrad SR nijako nezavä zuje. V prípade vyhlásenia mosta SNP za kultúrnu pa miatku
bude ďalšie nakladanie s pred metným objektom (a teda aj s j eho časťami) v kompetencii Krajského
pamiatkového úradu Bratislava, ktorý je vecne a miestne príslušným orgánom na úseku ochrany
pamiatkového fondu.
Znovu musíme zopakovať, čo sme už uviedli v liste č. č . PUSR-2018/ 19104-18/3 1437/BRO zo dňa
23. 04. 2018, že nie technický stav, ale pamiatkové hodnoty sú jed iným a zásadným kritériom
posudzova nia a jed iným relevantným dôvodom na vyhlásenie za kultúrnu pam iatku podľa § 2 ods. 2
zákona č. 49/ 2002 Z. z. o ochra ne pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Pam iatkový
úrad SR si uvedomuje potrebu reali zácie opráv, ktoré budú sme rovať k zlepšeniu technického stavu
mosta, a tiež potrebu spracovania diagnostiky mosta, ktorá tomu bude predchádzať, máme však za
to, že tieto procesy nie sú v rozpore s našou snahou o ochranu pa miatkových hodnôt predmetného
objektu . Máme za t o, že účastník konania v tomto prípade prejudikuje s kutočno sti, ktoré ešte
nenasta li, keď uvádza, že „ nevie bez technickej diagnostiky mosta pred vyhlásením za ku ltúrnu
pamiatku posúd iť napr. skryté vady konštrukcie, alebo rizikovú mieru narušenia nosného systému,
ktorá môže vi esť k tak veľkým sanačným zása hom do diela, že budú v rozpore s predmetom
pamiatkovej ochrany". Pod ľa tejto úvahy by nebolo možné žiaden obj ekt vyh lásiť za národnú
kultúrnu pam iatku len preto, že raz bude na ňom realizova ná obnova.
Pamiatkový úrad SR nesúhlasí s tvrdením ú častníka konani a, že Pamiatkový úrad SR je od káza ný
len na podklady, ktoré mu poskytnú účastníci konania (SAV) a zast áva pozíciu pasívneho
vykonávateľa vô le úča stníka konania (SAV). V prvom rade je potrebné uviesť, že SAV nie je
ú častníkom konania. SAV da la Pam iatkovému úradu SR podnet na vyhlásenie podľa § 15 ods. 2)
pamiatkového zá kona, podľa ktorého „Krajský pamiatkový úrad alebo pamiatkový úrad vypracuje
podklady na vyhlásenie veci za kultúrnu pamiatku z vlastného podnetu, alebo na podnet právnickej
osoby alebo fyzickej osoby." Pamiatkový úrad SR sa podnetom zaobe ral, vyhodnotil tento podnet ako
o podstatnený a vypracoval odborný Podklad, ktorý bol Podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci.
Pamiatkový úrad SR sa nestotožňuje s názorom ú častníka konania, že most SNP je len jedným
z mostov cez Dunaj, a každý je niečím vý nim očný . Vidíme v tom snahu o znevažovanie a
bagatelizovanie hod nôt predmetného obj ektu. Predovšetkým chceme zdô razn iť, že most SNP bol
post avený ako druhý most v čase, keď cez Dunaj viedol len jediný - Starý most . Začiatkom 70. ro kov
20. storočia to bolo na svoju dobu z hľadiska konštrukčného, technického a architektonického
výn im oč n é dielo. Ostatn é mosty vzn ikli oveľa neskôr, a na svoje vyhodnotenie ešte len čakajú.
V zmysle ustanovenia § 15 pamiatkového záko na Pamiatkový úrad SR vyh lasuje hn uteľnú vec
alebo nehnute ľnú vec, kto rá má pamiatkovú hodnotu na základe pod kladu pre vyh lásenie, ktorý
vypracúva krajský pam iatkový úrad alebo pamiatkový úrad na podnet právnickej osoby, fyzickej
osoby, alebo z vlast ného podnetu. Pamiatkovou hodnotou sa rozumie súhrn významných
hist orických, spoloče nskýc h, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických
a výtva rných alebo umelecko-remese lných hodnôt, pre kto ré môžu byť veci predmetom individuálnej
alebo územnej ochrany (§ 2 ods. 2 pamiatkového zá kona).
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V zmysle § 27 pamiatkového zákona základná ochrana kultúrnej pamiatky je súhrn čin ností
a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu
kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiava nie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na
taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému
stavu. Pričom obnova kultúrnej pamiatky podľa pamiatkového zákona je súbor špecializovaných
odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia
kultúrnej pamiatky alebo jej časti. Súčasne má vlastník kultúrnej pamiatky, v zmysle§ 28 ods. 2
písm. a) pamiatkového zákona povinnosť vykonávať na svoje ná klady základnú ochranu kultúrnej
pamiatky, ako aj povinnosti postupovať pri obnove podľa § 32 pamiatkového zákona. Ak bude
potrebné rekonštruovať časti nehnuteľnosti alebo aj nehnuteľnosť ako celok, môže vlastník
nehnuteľnosti, ktorá bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku, požiadať obec a ministerstvo o finan čný
príspevok alebo poskytnutie štátnej pomoci na zachovanie pamiatkovej hodnoty kultúrnej
pamiatky a na primeranú náhradu preukázateľnej ujmy, ktorá mu vznikne aplikáciou tohto zákona
alebo rozhodnutím podľa tohto zákona. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom
grantového programu Obnovme si svoj dom poskytuje finančné prostriedky na obnovu kultúrnych
pamiatok. Na obnovu kultúrnej pamiatky je možné, na základe predloženia projektu, získať finančné
prostriedky aj zo štrukturálnych fondov a fondov miestnej a regioná lnej samosprávy.
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov (ďalej len
„ústava Slovenskej republiky") v čl. 44 ods. 2 ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať
životné prostredie a kultúrne dedičstvo, súčasne nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom
ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky (čl. 44 ods. 3
Ústavy Slovenskej republiky). Z citovaných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že ak sú
splnené podmienky stanovené zákonom, je z dôvodu verejného záujmu, nutné individuálnym aktom
- v tomto prípade rozhodnutím o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky, zabezpečiť vyšší stupeň
ochrany pamiatkového fondu.
Vzhľadom na uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
ro zhodnutia.
Pou če nie:
Podľa § 53 a § 58 ods. 1 správneho poriadku má účastník konania právo podať proti tomuto
rozhodnutiu odvolanie na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku sa odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podáva prostredníctvom Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia .
Toto rozhodnutie j e preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

generálna

riaditeľka
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Rozhodnutie sa doručí -do vlastných rúk (doručované aj formou verejnej vyhlášky):
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Magistrát, Primaciálne nám. 1,
814 99 Bratislava
2. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1
3. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava V.
Rozhodnutie sa doručí - doporučene (po nadobudnutí právoplatnosti) :
4. Okresný úrad Bratislava, Katastrálny odbor, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava
Na vedomie:
5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava
6. Pamiatkový úrad SR - na za ložen ie do spisu
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutie o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky most cestný (most SNP) v Bratislave
okr. Bratislava 1., m.

č.

Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto a Bratislava V., m.

č.

Petrža lka, k. ú.

Petržalka s pamiatkovými objektmi : mostovka (pare. č. 22367/3, 5225/ 1, 5226), nájazd
mostný s pylónmi a reštauráciou - pravobrežný (pare. č. 5104/1), nájazd mostný ľavobrežný (pare. č. 23097/1, 23097/2, 23097 /3, 23097/4, 23097 /5, 23097/7, 535/8),

socha
(na parcele č. 535/8) sa podľa § 15 ods. 1 a § 44 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 26 správneho
poriadku doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí (zverejní) po dobu 15 dní na úradnej
tabuli a internetovej adrese správneho orgánu - Pamiatkového úradu Slovenskej republiky,
na úradnej tabuli Miestneho úradu Mestskej časti Staré Mesto a na úradnej tabuli Miestneho
úradu Mestskej časti Petržalka. Pätnásty deň vyvesen ia verejnej vyh lášky je dňom doručenia.

16. 05. 2018
Vyvesené

dňa:

Potvrdené

Zvesené

dňa: .. „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Pečiatka,

dňa:

„ „ „ „ „ „ „. „ „ . „ „ „. „ „ „ „ .

podpis:

„„„„„„„„„„„„„„„.
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