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ARCHEOLÓGOVIA POD VRANOVSKÝM VODNÝM HRADOM
ni podzemie a nájdené artefakArcheológovia z košickej spoty širokej verejnosti. Pivnièné
loènosti Triglav v týchto dòoch
priestory teraz budú pod drobukonèili archeologický výskum
noh¾adom architekta, ktorý ich
podzemných priestorov bývalédôsledne zmapuje a potom by
ho vranovského vodného hramala nasledova projektová dodu. Stredoveké sídlo vybudovakumentácia obnovy. Oèakáva
né pred približne 600 rokmi stása, že ak sa nevyskytnú nepredlo na mieste súèasného vravídané problémy, Vranov by
novského gymnázia. Archeolómohol ma verejne prístupnú argovia na zaasfaltovanom školcheologickú pamiatku v roku
skom dvore vykopali 8 sond,
2020, kedy si pripomenie 750.
vïaka ktorým objavili rozsiahly
výroèie prvej písomnej zmienky.
vchod do podzemných priesOživené by mali by aj spotorov hradu, studòu, odpadovú
mienky na Alžbetu Báthoryovú,
šachtu s vzácnymi nálezmi kektorú v roku 1573 vo Vranove
ramiky, pozostatky hradných
zasnúbili s Františkom Nádašmúrov a ïalšie zaujímavé náledym a 8. mája 1575 sa vo Vrazy. Po odstránení stoviek ton
Na školskom dvore bol objavený vchod do hradných pivníc. nove konala ich svadba za úsutín bol odkrytý 2,5 metra široèasti 4500 hostí. Podrobnosti o
ký vstup do hradnej pivnice. Tvosvadbe sa nezachovali, ale pivria ju štyri väèšie a jedna mennice vranovského vodného hrašia miestnos vysoké až 4 medu urèite boli svedkom tejto výztre, spevnené klenbou z piesnamnej udalosti. Ladislav Krivda
kovcového kameòa v kombinácii s tehlou. Vnútorné masívne
steny pivnice boli omietnuté vápennou omietkou, na boèných
stenách sú menšie výklenky na
umiestnenie svietidiel, zachovali sa aj pozostatky vetracej
šachty. Pivnica bola v priebehu
stároèí viackrát spevòovaná a
niektoré priechody opatrené
klenbou boli zamurované. Pod
hlavným podlažím pivnice bola
objavená ïalšia miestnos, v
Pod hlavnými hradnými pivniènými priestormi boli o jedno celé
ktorej zrejme boli uskladnené podlažie nižšie objavené ïalšie priestory zasypané sutinou.
Nypoortova rytina z roku 1686.
potraviny vyžadujúce chlad.
Pohyb je tam zatia¾ možný len
po kolenách, rovnako ako v
niektorých priechodoch medzi
pivniènými miestnosami.
Otázka: Dobrý deò. Mojej priate¾ke zomrela mama. Teraz
V týchto dòoch archeológosa po nej majú dedi pozemky. Jednu polovicu má dedi moja
via všetky nálezy dôsledne dopriate¾ka a jednu polovicu manželka jej zosnulého brata.
kumentujú, odhalené sondy zaPriate¾ka nedostala po otcovi (spísal závet) niè, aj keï je zo
sypú a otvor do pivnice zaistia.
zákona neopomenute¾ným dedièom. Máme záujem o zapoèíJe to len prvá èas výskumu,
tanie daru. Ïalej v roku 2013 sa objavil jeden novoobjavený
ktorý sa realizoval vïaka finanpozemok, ktorý nebol zahrnutý do dedièského konania po
ènej podpore Prešovského saotcovi. Ten sa takisto prepísal na brata bez výplaty mame a
mosprávneho kraja ako vlastnísestre (priate¾ke). Hodnota pozemku pod domom bola cca
ka objektu sumou 30 tisíc eur.
9000 eur. Priate¾ka sa vtedy nemohla zo zdravotných dôvodov
Na budúci rok bude archeozúèastni na dedièskom konaní, a keïže jej brat mal ve¾ké slologický prieskum pokraèova a
vo a vedel mamu presvedèi, tak sa dohodli. Aj taký je život.
celkovým zámerom je sprístupA teraz pozostalí si robia nárok ešte aj na ïalšie pozemky po
Grófka Alžbeta Báthoryová.
mame. Nie je s nimi reè... Dávid
Odpoveï z poradne notára a mediátora: Na pojednávaní
pred notárom môžete, samozrejme, navrhnú zapoèítanie darov od poruèite¾ky pre jej zosnulého syna (èi jeho dedièov),
kedyko¾vek za života poruèite¾a. Darmi sa nemyslí len samotná
darovacia zmluva, ale aj vzdanie sa nárokov mamy v prospech
syna (jeho dedièov), pokia¾ ide o neobvyklé darovania. Neobvyklé dary sú posudzované s oh¾adom na zanechaný majetok
a majetnos poruèite¾a. Takže sú to domy, pozemky, autá, peniaze a pod. Na to má notár prihliadnu pri potvrdení dedièstva.
Pokia¾ ide o dedenie po otcovi, Vaša priate¾ka (dcéra) mala
postavenie neopomenute¾ného dedièa, takže pokia¾ nebola
platne vydedená, mohla namieta relatívnu neplatnos a mala
dosta 1/4 z dedièstva.
JUDr. Miriam Imrich Breznošèáková, PhD., notár & mediátor
vo Vranove nad Top¾ou a v Hanušovciach nad Top¾ou, tel.
(057) 446 25 88, 0905 345501, www.notar-vranov.sk
Všetky nálezy z podzemia archeológovia dokumentujú. (da)

