
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRENČíN
Hviezdoslavova 1, 911 O1 Trenčín

Číslo spisu: TN-2012/00068-002-000348/LAC
Dňa: 25. 01.2012

Hotel Tatra Trenčín
ul. gen. M. R. Štefánika 2
911 01 Trenčín

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, podľa § II odseku 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky číslo 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
lďalej len pamiatkový zákon l, ktorý je vecne príslušným správnym orgánom a podľa § 9 odseku
5 pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany
pamiatkového fondu a podľa § 46 zákona číslo 71 /1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov vydáva toto

Rozhodnutie:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, podľa § 28 odseku 2 pís. f) pamiatkového zákona na
základe písomného vyjadrenia Hotela Tatra Trenčín, ul. gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín,
zastúpeného Ladislavom Firitom zo dňa 23.01. 2012 ako i vlastníka NKP Hotel Tatra, ktorým
je SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s. r. o. Trenčín, k oznámeniu o začatí správneho konania
podľa § 28, ods. 2, pís. t) pamiatkového zákona, vo veci strpieť sprístupnenie kultúrnej
pamiatky Nápis pamätný, rímsky, ktorý je vytesaný na hradnej skale Trenčín lč. Ústredného
zoznamu pamiatkového fondu SR 1345/56/, pre návštevníkov hotela ako i širokej verejnosti

ukladá

vlastníkovi NKP Hotel Tatra Trenčín, ktorým je SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s. r. o. , ul. M.
R. Štefánika 2, Trenčín

sprístupniť priestor, z ktorého je možné najlepšie vzhliadnuť Nápis pamätný - rímsky,
ktorý je vytesaný na hradnej skale v Trenčíne a to v čase otváracích hodín kaviarne
a reštaurácie tak, aby neboli rušení návštevníci ubytovacej časti hotela

termín prevádzky kaviarne a reštaurácie bude dodatočne dohodnutý s Mestom Trenčín

priestor, z ktorého je možné vzhliadnuť nápis pamätný - rímsky bude poskytnutý
bezplatne pre návštevníkov hotela ako i širokej verejnosti

Odôvodnenie

Krajský pamiatkový úrad Trenčín listom zo dňa 16. 01. 2012 oznámil vlastníkovi Hotela
Tatra Trenčín, ktorým je SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s. r. o. , ul. M. R. Štefánika 2,
Trenčín, začatie správneho konania ex offo podľa § 28. ods. 2f) pamiatkového zákona Č.

49/2002 -z: z o ochrane pamiatkového fondu, vo veci strpieť sprístupnenie Nápisu rímskeho
/NKP zapísaná v Ústrednom zozname pod č. 1345/561, ktorý je vytesaný na hradnej skale v
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Trenčíne aje viditeľný iba z priestorov Hotela Tatra Trenčín, ktorý Je v súčasnosti
v komplexnej obnove.
Nápis rímsky na hradnej skale v Trenčíne je jednou z prvých pamiatok na osídlenie územia
a okolia dnešného mesta Trenčín. Nápis bol vytesaný do skaly nad osadou Laugaricio, ktorú
vedci lokalizovali na území dnešného Trenčína. Nápis hlása víťazstvo II. rímskej légie nad
Germánmi pri Laugariciu z roku 179. Je to najvýznamnejšia rímska epigrafická pamiatka
v strednej Európe na sever od Dunaja, zachovaná in situ.
Identifikáciu legáta Marka Valeria Maximiana, ako aj pravosť nápisu na hradnej skale potvrdil
nález v meste Zana v Alžírsku IDiana Veteranoruml v rímskej provincii Numidii/. V polovici 20.
storočia tu bol objavený podstavec sochy bývalého miestodržiteľa M. V. Maximiana s votívnym
nápisom opisujúcim jeho bohatú kariéru v rímskej armáde. Práve v tomto opise sa spomína
epizóda zjeho života, počas ktorej bol veliteľom rímskych oddielov, ktoré prezimovali v osade
Laugaricio v zadunajskom barbariku. Presné datovanie nápisu umožnil jednak nález zo Zany
a jednak samotný text nápisu. Je venovaný víťazstvu cisárov. Pravdepodobne išlo o cisára Marka
Aurélia /161-1801 a jeho syna Commoda, ktorí zvíťazili nad Germanmi.
Vzhľadom na ojedinelosť a významno sť tohto nápisu a skutočnosť, že je vzhliadnuteľný iba
z priestorov Hotela Tatra je nevyhnutné urobiť všetky opatrenia k tomu, aby bol sprístupnený
nielen návštevníkom Hotela Tatra, ale aj širokej turistickej verejnosti.
Preto doporučujeme, aby "nápis" bol spropagovaný informačným systémom pred Hotelom
Tatra, lideálne pri vstupe do kaviarnel a to buď vo vlastnej réžii hotela, alebo v spolupráci
s vlastníkom NKP, ktorým Trenčiansky samosprávny kraj.
Podmienky sprístupnenia tohto nápisu uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia vyplývajú z § 28
ods. 2fl pamiatkového zákona:
"strpieť sprístupnenie kultúrnej pamiatky, ak nie je obydlím, pre verejnosť podľa vopred
určených podmienok, na určený čas a za náhradu, ak tak rozhodol krajský pamiatkový úradu".
KPÚ Trenčín uložil podmienky sprístupnenia nápisu po písomnom vyjadrení vlastníka NKP
Hotel Tatra Trenčín 1 list zo dňa 23. Ol. 2012/, ktorý bol doručený na KPÚ Trenčín v zmysle
oznámenia o začatí správneho konania.

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti Krajský pamiatkový úrad Trenčín rozhodol
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolania v lehote 15 dní o od jeho
doručenia prostredníctvom Krajského pamiatkového úradu Trenčín na Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky v Bratislave.

Rozhodnutie je možné podľa § 47 odseku 4 správneho poriadku preskúmať súdom až
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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Na vedomie:
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Mesto Trenčín, Mestský úrad Trenčín, Mierové námestie Č. 2, 911 64 Trenčín


