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KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ URAD TRNAVA 
Cukrová 1, 917 O 1 Trnava 

Číslo konania: KP UTT -2017 l 14111-3 / 45023 / Pet 
Vybavuje: Mgr. arch. R. Petrovič 
V Trnave dňa 12.06.2017 

Toto rozhodnutie je právoplatné 
dnom ...... .1.f..:.: ... ?. .~ .. : .... ~.~.:!:. ...... .... .. 

Krajský pamiatkový úrad 
Trnava 

Di' . ~2... • O . 1..!::> ~"q-a ... .. ..... ......... .... .............. .... ~ .. ... ... .... . 
Za správnosť : .... . 

Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový zákon") podľa § 9 
odseku 5 ako miestne príslušný a podľa § ll odseku l ako vecne príslušný orgán štátnej správy 
na úseku ochrany pamiatkového fondu vydáva podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov toto 

rozhodnutie: 

Krajský pamiatkový úrad Trnava podľa § 32 odseku 4 a § 33 odseku 4 
pamiatkového zákona na základe žiadosti Mesta Sereď - vlastníka nehnuteľnej národnej 
kultúrnej pamiatky (ďalej len kultúrna pamiatka) - Kaštieľa a parku v Seredi, zapísanej 
v Ústrednom zozname pamiatkového SR pod číslom 2257 l l - 2, o vydanie rozhodnutia 
k zámeru obnovy klasicistickej vrátnice, súčasti uvedenej národnej kultúrnej pamiatky, 
Námestie slobody, súpisné číslo 4288, katastrálne územie Sereď, parcela číslo 2/8 rozhodol, 
že uvedený zámer je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom 

prípustný 
pri splnení týchto podmienok: 

vlastník kultúrnej pamiatky si dá vypracovať podklady k obnove klasicistickej vrátnice: 

l. Geodetické zameranie objektu, ktoré bude obsahovať situáciu, pôdorys, rezy, fasády, 
strechu, detaily a tiky, pilastrov a stÍ pov. 

2. Reštaurátorský výskum na zistenie pôvodnej slohovej farebnosti a povrchovej úpravy 
tehlových a kamenných konštrukcií objektu, stropu a podlahy, ktorý môže v zmysle 
§ 33 ods. 7 pamiatkového zákona vykonať Pamiatkový úrad SR, člen Komory 
reštaurátorov a Vysoká škola výtvarných umení. 

3. Výsledky výskumu budú zapracované do návrhu na reštaurovanie fasád a interiéru 
vrátnice. 

4. Návrh na reštaurovanie fasád a interiéru vrátnice predloží vlastník kultúrnej 
pamiatky na Krajský pamiatkový úrad Trnava na vydanie osobitného rozhodnutia. 

5. Projekt obnovy vrátnice môže vyhotoviť iba fYzická osoba, ktorá má odbornú 
spôsobilosť v zmysle § 32 odseku 8 pamiatkového zákona. Projekt musí obsahovať 
zameranie jestvujúceho a navrhovaný stav. 

6. Súčasťou projektu musí byť spôsob sanácie vrátnice proti zemnej vlhkosti. 
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7. Projekt musí byť vypracovaný na základe vyššie uvedených podkladov a výskumu (uvede
ných v l. - 4 . bode) a ďalších (uvedených v 9.- 19. bode). 

8. Projekt obnovy musí byť v rozpracovanosti konzultovaný a predložený na posúdenie 
na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava. 

Ďalšie podmienky k realizácii zámeru, ktoré je nutné zapracovat' do projektu obnovy 
vrátnice: 

9. Obnovu vrátnice je potrebné riešiť komplexne s prihliadnutím na zámer obnoviť pôvodnú 
hlavnú bránu do parku a pôvodný rozsah plochy parku pred terajšou sekundárnou novodo
bou bránou a vrátnicou. 

10. Obnoviť solitérny charakter vrátnice odstránením betónového sokla sekundárneho novo-
dobého oplotenia zo severnej a južnej strany vrátnice. 

ll. Vyriešiť spôsob odvodnenia zošikmenej plochy terénu pred západnou fasádou vrátnice. 

12. Vybúrať sekundárne murivo a obnoviť otvorenú predsieň vrátnice. 

13. Domurovať odstránený múr so vstupom medzi predsieňou a celou. 

14. Z fasád vrátnice je nutné odstrániť všetky sekundárne prvky (skrinka zasekaná v sokli juž
nej fasády, pultovú kovovú striešku na západnej fasáde a i.) a zamurovať všetky 
sekundárne otvory (okno, výfukový otvor vykurovania a i.). 

15. Zo strechy vrátnice odstrániť nefunkčný komín a náletovú drevinu. 

16.Bleskozvod citlivo zapustiť do fasády podľa pokynov Krajského pamiatkového úradu Tr
nava. 

17. Preriešiť situovanie osadenie elektrickej rozvodnej skrinky a elektrickej prípojky na južnej 
fasáde. 

18. Odstrániť nefunkčnú plynovú prípojku z východnej fasády. 

19. Odvedenie zrážkových vôd zo strechy možno riešiť chrličom. 

Nutnosť vykonať archeologický výskum a jeho rozsah súvisiaci s realizáciou obnovy vrátnice 
bude určený osobitným rozhodnutím až po predložení projektovej dokumentácie. 

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu budú vykonávať zamestnanci 
Krajského pamiatkového úradu Trnava. 

Zmeny nad rámec tohto rozhodnutia musia byť odsúhlasené na Krajskom pamiatkovom úrade 
Trnava. 

Toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak 
v tejto lehote nebude vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 

Odôvodnenie: 

Kaštieľ a park v Seredi je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu SR pod číslom 2257 l l -2. Súčasťou Zámockého parkuje klasicistická vrát
nica nachádzajúca sa v jeho juhozápadnej časti. Západnou fasádou je orientovaná do Námestia 
slobody. 

Kaštieľ v Seredi je prestavaný pôvodne z renesančného predhradia šintavského hradu. Po
stupnými dostavbami a úpravami nadobudol charakter panského sídla z prvej polovice 
19. storočia. 



Klasicistická .. vrátnica" bola postavená pred rokom 1841, kedy bola ukončená klasicistická 
obnova kaštiera. Pôvodne solitérny objekt stojaci neďaleko hlavnej brány do Zámockého parku, 
mal podobu redukovaného antovaného chrámu v prednej časti s otvorenou predsieňou s dvoma 
stÍpmi a celou členenou na fasádach pilastrami. V súčasnosti je predsieň zamurovaná. 

Pôvodnú funkciu objektu nepoznáme. V 20. storočí bol nazývaný ako vrátnica. Niekedy 
po polovici minulého storočia ho prestavali, čím došlo k zmene hmotovo-priestorového riešenia 
budovy a jeho architektonického výrazu. V súčasnosti objekt dlhodobo chátra a preto je nevyhnut
nájeho komplexná obnova. Využívaný je na uskladnenie pracovného náradia. Predtým slúžil ako 
výdajňa preukážok ČSAD, od roku 1993 SAD. 

Krajský pamiatkový úrad Trnava prijal dňa 07.06.2017 emailom a dňa 09.06.2017 
poštou žiadosť Mesta Sereď, vlastníka nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, Kaštieľa a parku 
v Seredi, ktorej súčasťou je klasicistická vrátnica, o vydanie rozhodnutia k zámeru obnovy 
klasicistickej vrátnice (Námestie slobody súpisné číslo 4288, katastrálne územie Sereď, parcela 
číslo 2/8). Súčasťou žiadosti je výpis z listu vlastníctva č. 591 a kópia z katastrálnej mapy. 

Zástupca Krajského pamiatkového úradu Trnava vykonal dňa 02.06.2017 obhliadku 
klasicistickej vrátnice. 

Podkladom pre rozhodnutie k uvedenému zámeru bola žiadosť vlastníka kultúrnej 
pamiatky spolu s prílohami a dokumentácia (fotodokumentácia súčasného stavu objektu). 

Pri určovaní podmienok výrokovej časti tohto rozhodnutia Krajský pamiatkový úrad 
Trnava vzal do úvahy potrebu zachovania pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej pamiatky. 

Vo výrokovej časti tohto rozhodnutia sú podmienky, aby si vlastník zabezpečil 
podklady k obnove klasicistickej vrátnice: geodetické zameranie, reštaurátorský výskum, návrh 
na reštaurovanie fasád a interiéru vrátnice a projekt obnovy vrátnice. 

Geodetické zameranie objektu musí byť vypracované podľa požiadaviek Krajského 
pamiatkového úradu Trnava, ktorý na vstupnom rokovaní určí mierku jednotlivých výkresov. 

Reštaurátorský výskum bude zameraný na zistenie pôvodnej slohovej farebnosti a povrchovej 
úpravy tehlových a kamenných konštrukcií objektu, preverenie existencie malieb na 
stenách a strope a overí sa, či pôvodná podlaha bola mozaiková. Výsledky výskumu budú 
reštaurátorom zapracované do návrhu na reštaurovanie fasád a interiéru vrátnice, ktorý 
vlastník kultúrnej pamiatky predloží na Krajský pamiatkový úrad Trnava na vydanie osobitného 
rozhodnutia. Zoznam reštaurátorov, členov Komory reštaurátorov je umiestnený na internetovej 
stránke www.restauro.sk, kontakt na Pamiatkový úrad SR je na internetovej stránke 
www.pamiatky.sk a kontakt na Vysokú školu výtvarných umení je na internetovej stránke 
www.vsvu.sk. 

Projekt obnovy vrátnice zhotovený odborne spôsobilou osobou musí obsahovať 
zameranie jestvujúceho a navrhovaný stav. Súčasťou projektu musí byť spôsob sanácie vrátnice 
proti zemnej vlhkosti. Projekt musí byť vypracovaný na základe podkladov a výskumu 
uvedených v l. - 4. bode a ďalších uvedených v 9.- 19. bode. 

Obnovu vrátnice je potrebné riešiť komplexne s prihliadnutím na zámer obnoviť pôvodnú 
hlavnú bránu do parku a pôvodný rozsah plochy parku pred terajšou sekundárnou novodobou 
bránou a vrátnicou. Podľa archívnej dokumentácie bola pôvodná hlavná brána do parku 
trojosová s dvomi bočnými bránkami po bokoch. Stála pred dnešnou sekundárnou bránou v línii 
medzi dnešnou zástavbou na východnej strane Námestia slobody a Zámockým parkom. Budova 
vrátnice stála ako solitér juhovýchodne od hlavnej brány. 

Po zbúraní pôvodnej brány a oplotenia zo strany námestia posunuli novú bránu do plochy 
parku za líniu pôvodnej parcely a lícovali ju s budovou vrátnice. Nové betónové oplotenie 
prispôsobili novej situácii, pričom ho z oboch strán napojili na vrátnicu, čím táto stratila solitérny 



charakter. Preto je nutné obnoviť solitérny charakter vratmce odstránením betónového sokla 
sekundárneho novodobého oplotenia zo severnej a južnej strany vrátnice. 

Potrebné je vyriešiť spôsob odvodnenia zošikmenej plochy terénu pred západnou fasádou 
vrátnice, ktorý vznikol pri vyššie uvedených novodobých stavebných úpravách. 

Pri utilitárnych úpravách vrátnice bol interiér cely zväčšený vybúraním múru so vstupom 
medzi predsieňou a celou. Otvorenú predsieň vrátnice po obvode zamurovali . Zo severnej 
strany vybudovali nový vstup a na západnej fasáde prelomili široké okno, ktoré nerešpektovala 
plastické riešenie fasády. Nad oknom na fasáde ukotvili pultovú kovovú striešku. Do fasád 
vysekali rôzne sekundárne prvky ako napr. elektrickú rozvodnú skrinku a kábel elektrickej 
prípojky v kamennom soklijužnej fasády, bleskozvod, výfukový otvor vykurovania na východnej 
fasáde a i. 

Všetky sekundárne úpravy a prvky vrátnice je nutné odstrániť. Zo strechy je potrebné odstrá
niť nefunkčný komín a náletovú drevinu, ktorá tam rastie. Preto je nutné splniť podmienky uvede
né v 9. - 19. bode výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Klasicistická vrátnica má historické, urbanistické a architektonické hodnoty, hodnoty veku, 
hodnoty historického dokumentu, hodnoty funkcie, výtvarnej hodnoty, umelecko-remeselnej 
hodnoty, hodnoty autentickosti a hodnotu ojedinelosti (postavená podľa vzoru antického chrámu). 

Cieľom obnovy budovy vrátnice je prinavrátiť jej pôvodný výraz a zachovať všetky pamiatko
vé hodnoty. 

O tom, či je potrebné vykonať archeologický výskum súvisiaci s realizáciou obnovy vrátnice, 
rozhodne Kraj sk ý pamiatkový úrad Trnava až po predložení projektovej dokumentácie. 

Krajský pamiatkový úrad Trnava podľa§ 32 ods. 4 §a § 33 ods. 4 pamiatkového zákona 
po preskúmaní žiadosti , podkladov a vykonaní obhliadky objektu určil vyššie uvedené podmienky 
k zámeru obnovy klasicistickej vrátnice, ktorá je súčasťou nehnuteľnosti kultúrnej pamiatky, 
Kaštieľa a parku v Seredi. 

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku rozhod
nutia 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia prostredníc
tvom Krajského pamiatkového úradu Trnava na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava. 

Rozhodnutie sa doručuje: 
Mesto Sereď, Námestí republiky 1 O, 926 O l Sereď 

Krajskému pamiatkovému úradu Trnava, na založenie do spisu 

Ing. arch . Gabriela Kvetanová 
riaditeľka 

Krajského pamiatkového úradu Trnava 




