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SME | Z domova | Uprostred Trenčína je vďaka archeologickému nálezu veľká diera
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Uprostred Trenčína je vďaka archeologickému nálezu veľká diera
TRENČÍN. Z priestranstva v centre Trenčína pred bývalým Domom armády je u ž
niekoľko mesiacov oplotená hlboká jama. Bratislavský investor Tatra Real tam
plánuje vybudova ť podzemné gará že a nad nimi presklenú obchodnú galériu s
názvom Extrovertum. Archeológovia však pri prieskume našli vzácny nález,
stavba je pozastavená a v sú časnosti mesto, investor a pamiatkari h ľadajú
možné riešenie.
"Z dostupných ikonografických prame ňov je možné nález identifikova ť ako
základové murivo tvoriace zvy šok vonkajšej línie opevnenia mesta. Ide
pravdepodobne o predsunutú čas ť mestského opevnenia, ktorá bola
vybudovaná niekedy v priebehu 17. storočia,“ uviedla archeologi čka Beáta
Černická.
Pamiatkari požiadali, aby nález vyhlásili za kultúrnu pamiatku. „Vzhľadom na
charakter známych opevnení miest na Slovensku je zvyšok vonkajšieho
opevnenia v Trenčíne jedine čným javom. Podľa dostupných informácií zvyšky
vonkajšieho opevnenia v systéme opevnení stredovekých miest neboli zatia ľ
na Slovensku identifikované. Z uvedeného dôvodu mu prináleží adekvátny
prístup k ochrane a prezentácii,“ píše sa v stanovisku Krajského pamiatkového
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úradu v Trenčíne.
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Nález opevnenia v šak zhatil plány investora. Mestu šlo prednostne o
vybudovanie verejných podzemných parkovacích miest. “Mesto Trenčín
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iniciovalo rokovania medzi investorom projektu Extrovertum a zástupcami
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Krajského pamiatkového úradu. Cieľom je, aby spoločne čo najskôr dospeli k
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riešeniu, ktoré by umožnilo odstrániť súčasný stav, teda dieru uprostred
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mesta. Rokovania budú pokračovať aj v budúcom týždni,“ uviedla pre agentúru
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SITA Jana Marková z kancelárie trenčianskeho primátora. Jedno stretnutie sa
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už uskuto čnilo, ď alšie je naplánované na budúci týždeň.
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Tatra Real kúpil pozemky pod plánovanou obchodnou galériou od mesta za
332 € za meter štvorcový. Extrovertum má zabrať asi tretinu priestranstva
pred Domom armády.
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Fico: Radičová zodpovedá za najväčšie
sociálne špinavosti 10 705
STV manželku ministra zahraničia zo správ
nestiahne 3 645
Trnka vrátil Tipos opäť na súd 3 033
Silviu Gašparovičovú operovali, zotavuje sa
doma 2 746
Prokurátor vie, kto ničí Tatry 1 872
Armáda bude opäť prepúšťať, potvrdil
Baška 1 095
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