
Príloha č. 1: 

Po dlhom rokovaní a rozhodovaní, Občianske združenie vodný hrad v Seredi. 

Navrhuje obnovu časti kaštieľa v r. 2017" 

 

Návrh na obnovu časti prízemia západného krídla medzi prejazdom a bastiónom 

V roku 2017 by sa malo pokračovať v obnove časti prízemia západného krídla, severne od 
bastióna, podľa schválenej projektovej dokumentácie s úpravami podľa výsledkov 
archeologického výskumu. Obnova by sa týkala prejazdu a štyroch miestností 
nachádzajúcich sa medzi prejazdom a bastiónom. Miestnosti sú zaklenuté a nevykazujú 
žiadne statické poruchy. Preto nie je v nich potrebné vykonať statické práce iba menšie 
stavebné práce a to odstránenie sekundárnych priečok, vybúranie troch pôvodných 
vstupných otvorov a zamurovanie dvoch sekundárnych otvorov a úprava dvoch ďalších 
otvorov. Do okenných otvorov by sa osadili osadili drevené okná a do vstupných otvorov 
drevené dvere. Kovové 2-krídlové dvere by sa dočasne preosadili do prejazdu, do severného 
dverného otvoru, nakoľko v tejto etape by sa severná časť od prejazdu neriešila. Vzhľadom 
na to, že vlastník kaštieľa pri bastióne neosadil kvôli ochrane majetku kameru a osvetlenie 
(čakanie na eurofondy a nórske fondy), bude potrebné okná ochrániť z exteriéru osadením 
kovových okeníc. Rekonštruoval by sa kamenný portál do pôvodnej renesančnej podoby a 
oba vstupy do prejazdu by sa uzavreli mrežovou bránou podľa projektu. Definitívne 
podlahové úpravy by sa neriešili, pretože cez prejazd majú viesť inžinierske siete, podobne 
aj v miestnostiach, kde majú byť okrem toho v podlahe osadené vykurovacie telesá. 
Potrebné je do stien a klenieb pripraviť podľa projektu káblové rozvody, ako aj rozvody EPS 
a EZS. Vzhľadom na to, že uvedené priestory sú najstaršími zachovalými priestormi z 
bývalého hradu Šintava, musí v nich byť vykonaná reštaurátorská obnova. 

Nutné je vykonať ešte reštaurátorský výskum, ktorý nebol v čase zhotovenia projektu 
zrealizovaný, pretože sa mal zrealizovať pred začatím stavebných prác obnovy centrálnej 
časti kaštieľa. V čase zhotovenia projektu neboli známe ani výsledky archeologického 
výskumu, ktoré je potrené zahrnúť do návrhu obnovy miestností (týka sa to prezentácie 
starších podlahových vrstiev a tzv. vlčej jamy v bývalom hradnom prejazde, strieľne a pece v 
bývalej kuchyni). Vzhľadom na plánovanú výšku rozpočtu – kapitoly obnova kaštieľa 
(100.000 €), treba uvažovať o objeme prác, ktoré by sa z rozpočtu mesta realizovali. 
Komplexná obnova navrhovanej časti nie je možná, presný rozsah musí byť dohodnutý 
podľa výšky finančných prostriedkov (obnoví sa prejazd a 2 alebo 3 miestnosti s oknami a 
dverami a pod.). Prípadne sumu navýšiť na 129 500 €. 

Predpokladané výdavky na realizáciu vyššie uvedeného zámeru: 

• Reštaurátorské práce  a návrh na reštaurovanie (5 miestností a portál)        103 500 € 
• Okná a dvere (9 + 1 ks)                                                        16 000 € 
• Ochranné okenice (9 ks)                                                         4 500 € 
• Kovové mrežové brány (2 ks)                                                  5 500 € 

Spolu:                                                                         129 500 € 

 


