I. HISTORICKÉ

MIKROREGIÓN TRNAVA
1.

PAMIATKY

2.

2010 - 2013

2010 - 2013

www.circuse.eu

www.circuse.eu

Majcichov

Voderady

NEOKLASICISTICKÝ KAŠTIEĽ

NOVOKLASICISTICKÝ KAŠTIEĽ

POPIS:

POPIS:

Budova a pozemok v centre obce,

Budova a pozemok v centre obce,

pri štátnej ceste č. III/0628.

pri štátnej ceste č. III/06117.

TYP PLOCHY:

- Nedostatočne využívané územie

TYP PLOCHY:

- Nedostatočne využívané územie

GPS SÚRADNICE POLOHY: 48.286852°N,17.62818°E

GPS SÚRADNICE POLOHY: 48.276844°N,17.55803°E

ÚDAJE Z KATASTRA:

ÚDAJE Z KATASTRA:

Celková plocha nehnuteľnosti:

1318 m2

Z toho nezastavaná plocha:

935 m2

Popis budovy:

zdravotnícke zariadenie

Umiestnenie v obci:

intravilán

Počet vlastníkov:

1

Vlastník:

Obec Majcichov

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Celková plocha nehnuteľnosti:

108384 m2

Z toho nezastavaná plocha:

106351 m2

Popis budovy:

intravilán, extravilán

Počet vlastníkov:

1

Vlastník:

Trnavský samosprávny kraj

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Meno/Názov:

Ing. Tibor Marek - starosta

Meno/Názov:

Adresa/Sídlo:

Obecný úrad Majcichov

Adresa/Sídlo:

Majcichov 606, 919 22, Slovenská republika
Telefón:

budova na vzdelávanie a výskum

Umiestnenie v obci:

+421 33 5583 136, +421 33 5348 501

E-mail:
Adresa www:

ocumajcichov@mail.t-com.sk
http://www.majcichov.sk

Ing. Miroslav Ryška - zástupca správcu
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Telefón:
E-mail:

urad.vuc@trnava-vuc.sk

Adresa www:

http://www.trnava-vuc.sk

VÝZNAM:

VÝZNAM:

● osídlenie obce od neolitu - sídlisko volútovej kultúry, birituálne

● sídlisko z doby laténskej

pohrebisko maďarovskej kultúry z rozhrania staršej a strednej doby
bronzovej
● sídlisko halštatské z doby predveľkomoravskej, a veľkomoravské
hradisko

● sídlisko z doby rímskej - rímskobarbarskej s najstarším
bojovníckym hrobom na Slovensku
● nálezy slovanského hradiska z 8. - 10. storočia a veľkomoravského
pohrebiska

● hlinené domy so sedlovou slamenou strechou z 19. storočia

● tradícia čipkárstva v obci

● rozšírené vyšívanie a tkanie konopného plátna na zárobok

● maľovanie ohnísk prstami na mokro

● rodisko a miesto úmrtia dramatika Jána Palárika,

● rodisko sochára Jána Koniareka

má v obci pamätný dom

+421 33 5521 108

● novoklasicistický kaštieľ z prvej polovice 18. storočia trojkrídlový,
vyhlásenýv roku 1983 za národnú kultúrnu pamiatku aj s parkom,
čiastočne zdevastovaný

SÚČASNÉ VYUŽITIE:

SÚČASNÉ VYUŽITIE:

V budove s. č. 39 sídli obvodné zdravotné stredisko a lekáreň.

Budova kaštieľa s. č. 250 (národná kultúrna pamiatka) je nevyužívaná.
Na priľahlom pozemku sa nachádza prírodný sentimentálny park.

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

● ubytovacie zariadenie

● hotelové ubytovanie so záhradou

● stravovacie zariadenie s miestnymi špecialitami

● reštauračné zariadenie s využitím parku

● klubové priestory

● výstavné priestory - propagácia sochára Jána Koniarka aj v parku

● propagácia obce a tradícií

● propagácia remeselných zručností v obci - čipkárstvo

● propagácia archeologických nálezov

● propagácia archeologických nálezov

