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Zavar

Majcichov

BUDOVA BÝVALEJ ŠKOLY

POZEMOK PRE AMFITEÁTER

POPIS:

POPIS:

Budova a pozemok v centre obce,

Pozemok v centre obce

na Hlavnej ulici, pri štátnej ceste

za budovou obecného úradu.

č. III/0628.

TYP PLOCHY:

- Nedostatočne využívané územie

TYP PLOCHY:

- Voľná zelená plocha

GPS SÚRADNICE POLOHY: 48.350139°N,17.672619°E

GPS SÚRADNICE POLOHY: 48.282989°N,17.632263°E

ÚDAJE Z KATASTRA:

ÚDAJE Z KATASTRA:

Celková plocha nehnuteľnosti:

960 m2

Celková plocha nehnuteľnosti:

3900 m2

Z toho nezastavaná plocha:

345 m2

Z toho nezastavaná plocha:

3900 m2

budova zákl. školy

Popis budovy:
Umiestnenie v obci:

intravilán

Počet vlastníkov:

1

Vlastník:

STAVIMONT s.r.o.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Umiestnenie v obci:

intravilán

Počet vlastníkov:

1

Vlastník:

Obec Majcichov

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Stanislav Šottník, Juraj Šottník - konatelia

Meno/Názov:

Popis budovy:

Adresa/Sídlo:

STAVIMONT s.r.o.

Meno/Názov:

Ing. Tibor Marek - starosta

Adresa/Sídlo:

Obecný úrad Majcichov

Vetrová 6, 919 26 Trnava, Slovenská republika
Telefón:

+421 904 518 669, +421 904 518 663

E-mail:
Adresa www:

info@stavimont.sk
http://www.stavimont.sk

Majcichov 606, 919 22, Slovenská republika
Telefón:

+421 33 5583 136, +421 33 5348 501

E-mail:
Adresa www:

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

VÝZNAM:

VÝZNAM:

● osídlenie obce od neolitu

● osídlenie obce od neolitu - sídlisko volútovej kultúry, birituálne

● sídlisko volútovej kultúry
● sídlisko eneolitické s kanelovanou keramikou
● sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej
● sídlisko z doby halštatskej, laténskej, rímskej a veľkomoravskej
● rodisko G. Dusíka - priekopníka a vedúcej osobnosti
a zakladateľa generácie tvorcov slovenskej populárnej hudby
● význam obce vzrástol po príchode závodu PSA Peugeot - Citroën

pohrebisko maďarovskej kultúry z rozhrania staršej a strednej
doby bronzovej
● sídlisko halštatské z doby predveľkomoravskej a veľkomoravské
hradisko
● hlinené domy so sedlovou slamenou strechou z 19. storočia
● v minulosti rozšírené vyšívanie a tkanie konopného plátna
na zárobok
● rodisko a miesto úmrtia dramatika Jána Palárika, ktorý má v obci
pamätný dom

SÚČASNÉ VYUŽITIE:

SÚČASNÉ VYUŽITIE:

Budova s. č. 143 je nevyužívaná.

Pozemok je nezastavaný so vzrastlými drevinami.

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

● občianska vybavenosť (penzión, verejné stravovanie)

● propagácia miestnej kultúry - folklórne slávnosti, zvykoslovia

pre obyvateľov a návštevníkov
● divadelná sála - propagácia rodáka G. Dusíka
● priestory pre kluby, spoločenské priestory, výstavné priestory,
propagácia obce, závodu PSA Peugeot - Citroën
● obnova školy na výrobu výšiviek a čipiek, ktorá tu mala tradíciu
od konca 19. storočia
● tvorivé dielne pre deti

● remeselné trhy s dôrazom na tradície obce - tkanie plátna,
vyšívanie
● vinobranie

