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MALÝ KAŠTIEĽ

NESKOROBAROKOVÝ KAŠTIEĽ

POPIS:

POPIS:

Budova a pozemok v centre obce,

Budova a pozemok v juhovýchodnej časti

na Námestí A. Hlinku, pri štátnej ceste

obce na Trnavskej ulici,

č. III/06113.

pri štátnych cestách č. I/61 a III/06113.

- Nedostatočne využívané územie

TYP PLOCHY:

TYP PLOCHY:

- Nedostatočne využívané územie

GPS SÚRADNICE POLOHY: 48.312872°N,17.492101°E

GPS SÚRADNICE POLOHY: 48.312455°N,17.498962°E

ÚDAJE Z KATASTRA:

ÚDAJE Z KATASTRA:

Celková plocha nehnuteľnosti:

1154 m2

Z toho nezastavaná plocha:

738 m2

Popis budovy:

rodinný dom

Umiestnenie v obci:

intravilán

Počet vlastníkov:

1

Vlastník:

LESAJOVÁ Tatjana r. Malacká

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Celková plocha nehnuteľnosti:

190674 m2

Z toho nezastavaná plocha:

171152 m2

Popis budovy:

administratívna budova

Umiestnenie v obci:

intravilán

Počet vlastníkov:

1

Vlastník:

Istrochem Reality, a. s.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Meno/Názov:

Juraj Greguš - realitný maklér, zastúpenie Trnava

Meno/Názov:

Adresa/Sídlo:

Realitná spoločnosť Dobré Reality

Adresa/Sídlo:

M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Telefón:
E-mail:
Adresa www:

+421 918 546 870
gregus@dobrereality.sk
http://www.dobrereality.sk

Ing. František Slávik - zástupca vlastníka
Istrochem Reality, a. s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovenská republika

Telefón:

+421 2 4951 2230

E-mail:
Adresa www:

slavik@istrochem.sk
http://www.istrochem.sk

VÝZNAM:

VÝZNAM:

● významná archeologická lokalita

● neskorobarokový kaštieľ v tvare U s parkom

● osídlenie obce v neolite - sídlisko volútovej a lengyelskej kultúry

● druhá polovica 18. storočia

● eneolitické s kanelovanou keramikou

● zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok od roku 1991

● maďarovskej kultúry z doby bronzovej

● využitie doteraz ako budova administratívy pre hydináreň

● halštatské a laténske

● narušený stav objektu aj parku

● rozsiahle rímsko-barbarské sídlisko - rímska vojenská stanica
zachované murované základy a zvyšky palisádového opevnenia
(4. storočie)
● hrobové nálezy, najstarší bojovnícky hrob na Slovensku
● slovanské sídlisko z 8.-10. storočia, veľkomoravské pohrebisko
● Malý kaštiel - pôvodne prícestný hostinec z polovice 18. storočia
- kúria rodiny Zichyových, neskôr Pálfyovcov

SÚČASNÉ VYUŽITIE:

SÚČASNÉ VYUŽITIE:

Budova s. č. 176 je nevyužívaná.

Administratívna budova - kaštieľ (národná kultúrna pamiatka)
je nevyužívaná. Na priľahlom pozemku sa nachádza park
s chráneným stromom Sekvojovec a potok Gidra.

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

● ubytovacie zariadenie

● ubytovacie zariadenie typu hotel

● stravovacie zariadenie s miestnymi špecialitami

● agroturistika

● klubové priestory

● stravovacie zariadenie s miestnymi špecialitami

● propagácia obce a tradícií

● klubové priestory

● propagácia archeologických nálezov

● propagácia obce a tradícií
● propagácia archeologických nálezov

