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PRÍRODNÝ PARK PRI KAŠTIELI

PARK PRI KAŠTIELI

POPIS:

POPIS:

Budova a pozemok v centre obce,

Budova a pozemok v juhovýchodnej časti

pri štátnej ceste č. III/06117.

obce na Trnavskej ulici,
pri štátnych cestách č. I/61 a III/06113.

TYP PLOCHY:

- Nedostatočne využívané územie

TYP PLOCHY:

- Nedostatočne využívané územie

GPS SÚRADNICE POLOHY: 48.276844°N,17.55803°E

GPS SÚRADNICE POLOHY: 48.312455°N,17.498962°E

ÚDAJE Z KATASTRA:

ÚDAJE Z KATASTRA:

Celková plocha nehnuteľnosti:

108384 m2

Celková plocha nehnuteľnosti:

190674 m2

Z toho nezastavaná plocha:

106351 m2

Z toho nezastavaná plocha:

171152 m2

Popis budovy:

budova na vzdelávanie a výskum

Umiestnenie v obci:

intravilán, extravilán

Počet vlastníkov:

1

Vlastník:

Trnavský samosprávny kraj

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

administratívna budova

Umiestnenie v obci:

intravilán

Počet vlastníkov:

1

Vlastník:

Istrochem Reality, a. s.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Ing. Miroslav Ryška - zástupca správcu

Meno/Názov:

Popis budovy:

Adresa/Sídlo:

Trnavský samosprávny kraj

Adresa/Sídlo:

Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Telefón:

+421 33 5521 108

Ing. František Slávik - zástupca vlastníka

Meno/Názov:

Istrochem Reality, a. s.
Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovenská republika

Telefón:

E-mail:

urad.vuc@trnava-vuc.sk

E-mail:

Adresa www:

http://www.trnava-vuc.sk

Adresa www:

+421 2 4951 2230
slavik@istrochem.sk
http://www.istrochem.sk

VÝZNAM:

VÝZNAM:

● park založený pri novoklasicistickom kaštieli Zichyovcov

● historický park je významným pamiatkovým objektom

je od roku 1983 národnou kultúrnou pamiatkou a patrí

založeným v 19. storočí, ktorý dokumentuje vývoj

medzi najcennejšie objekty svojho druhu na Slovensku

záhradnej architektúry na Slovensku

● prvý prírodný sentimentálny park na území dnešného Slovenska,
ktorý vznikol prebudovaním pôvodnej „francúzskej„ záhrady
na konci 18. storočia záhradným architektom Bernardom Petrim
● v období vzniku bol park majstrovským dielom vychýreným
v celej vtedajšej Európe
● park bol známy stavebnými prvkami, ako umelá jaskyňa (grotta)
s kvapľovou výzdobou, zrúcanina hradu s padacím mostom,

● park je spolu s neskorobarokovým kaštieľom z druhej polovice
18. storočia zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok
od 29.4.1991
● na území parku je zachovaných niekoľko pôvodných stromov
(sekvojovec obrovský, duby, sofora)
● v obci park plní funkciu lokálneho biocentra
● parkom preteká potok Gidra, biokoridor regionálneho významu

logiou a napodobeninou väzenia, pustovňa, kaplnka, starý mlyn,
umelé ruiny, náhrobníky, mostíky, studničky a napodobenina
starej bašty. Všetko bolo ukryté medzi stromami, umocnené
smútočnými drevinami a podfarbené žblnkotaním potôčika
a malého vodopádu.

SÚČASNÉ VYUŽITIE:

SÚČASNÉ VYUŽITIE:

Nevyužívaný prírodný sentimentálny park na pozemku priľahlom

Zdevastovaný historický park - národná kultúrna pamiatka,

k nevyužívanej budove kaštieľa s. č. 250 (národná kultúrna pamiatka).

na pozemku priľahlom k objektu nevyužívaného kaštieľa.

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

● po rekonštrukcii a revitalizácii historického parku so zachovaním

● využitie historického parku previazať s funkciou kaštieľa

všetkých pôvodných prvkov od čias Bernarda Petriho previazať
na funkciu kaštieľa
● kultúra
● turistický ruch a rekreácia
● ekoslužby

po rekonštrukcii a revitalizácii
● kultúra, rekreácia a turistický ruch

