Mesto Hanušovce nad Topľou
realizuje projekt

"Rekonštrukcia Malého kaštieľa mesta Hanušovce nad Topľou"
KÓD ITMS 22130120064
Mesto Hanušovce nad Topľou v období od 1.10.2014 realizuje projekt s názvom "Rekonštrukcia
Malého kaštieľa". Projekt je realizovaný v rámci Regionálneho operačného programu a v rámci prioritnej
osi 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu. Je súčasťou schválenej
lokálnej stratégie komplexného prístupu mesta. Schválený rozpočet projektu je 1 214 731,00 €. Projekt je
podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja vo výške 85% a zo štátneho rozpočtu vo výške 10%.
Mesto sa bude podieľať na financovaní 5 % z vlastných zdrojov. Implementáciu projektu administruje
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prostredníctvom projektu sa financujú výdavky na
vypracovanie projektovej dokumentácie a výdavky v rámci aktivít projektu - rekonštrukcia, obstaranie IKT
vybavenia, softwaru a obstaranie interiérového vybavenia.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na
miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane
obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním
kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu.
Rekonštrukcia sa týka Malého kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 286/1. Je to renesančný kaštieľ umiestnený v centre
a pamiatkovej zóne mesta, ktorý bol dlhší čas nevyužívaný a je v zlom technickom stave. Realizácia tohto
projektu je v meste potrebná vzhľadom na havarijný stav objektu. Zároveň v meste absentuje kultúrna
ustanovizeň, ktorá by zastrešila kultúrne a spoločenské potreby občanov a návštevníkov a rozšírila ich
ponuku. Mesto v roku 2006 získalo dotáciu na spracovanie projektovej dokumentácie stavby z MVaRR SR.
Súvisiaci projekt Revitalizácie centrálnej zóny mesta bezprostredne nadväzuje na lokalitu Malého kaštiela.
Realizáciou oboch týchto projektov dôjde ku komplexnej obnove centra mesta. Dôraz sa pri realizácii
projektu kladie na komplexný bezbariérový prístup včítane chráneného mestského parku.
Po kompletnej rekonštrukcii bude suterén Malého kaštieľa využívaný ako informačná internetová
miestnosť (IKT - 6 PC, 2 multif. zariadenia; a projekčná technika - projektor+plátno). V prvom nadzemnom
podlaží bude hlavný vstup, obrazová galéria, terasa, WC (aj pre imobilných). Po obnovenom schodisku (pre
imobilných navrhujeme schodolez) sa dostaneme do druhého nadzemného podlažia, kde sú navrhnuté
naľavo priestory knižnice, napravo od schodiska budú priestory informačného centra mládeže. Tie sa budú
využívať ako doplnkové vzdelávanie v oblasti literatúry, poézie, hudobnej a výtvarnej výchovy. Novými
prvkami v meste budú 1.zriadenie galérie, 2.bezbarierový prístup, 3. nové formy expozícií s využitím
výpočtovej techniky 4.využitie priestorov galérie na reprezentačné aktivity mesta 5. internetová kaviareň a
6. exteriérové kultúrne aktivity / koncerty, divadlo, posedenia pri knihe ap. /
Realizácia projektu zabezpečí zvýšenie estetickej úrovne pamiatkovej zóny mesta, vznikne priestor
pre kultúrno-spoločenské aktivity a činnosť knižnice a galérie. Dôsledkom bude pozitívna zmena kultúrneho
správania sa obyvateľov a návštevníkov, ich vyššia participácia na kultúrno – spoločenskom živote v
atraktívnom prostredí.
Plánované ukončenie realizácie aktivít projektu v stanovené na október 2015.
Vypracovala: Zuzana Škorpilová

„Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu“

