MESTO JELŠAVA
Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava

www.jelsava.sk
Systematická záchrana Kaštieľa Coburgovcov
dotácia na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu
Názov prijímateľa dotácie:
Označenie druhu dotácie:

Mesto Jelšava
ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva

Miesto realizácie aktivít:
Mesto Jelšava, Kaštieľ Coburgovcov
Výška poskytnutej dotácie: 23 000,- EUR z Ministerstva kultúry SR
Výška poskytnutej dotácie: 71 616,- EUR z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Mesto Jelšava, vlastník NKP „Kaštieľ a záhrada“, č. ÚZPF 509/1-2, sa v roku 2016 druhý krát
zapojilo do národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“. Na základe
pridelenej dotácie z MK SR a v rámci finančnej podpory z MPSVaR v spolupráci s ÚPSVaR v Revúcej
mesto zamestnalo pre záchranné práce v kaštieli 13 nezamestnaných na obdobie siedmich mesiacov: od
mája do decembra 2016.
Záchranné práce vykonávali zamestnanci projektu pod dohľadom odborného koordinátora
pamiatkovej obnovy. Náročnejšie zásahy a práce vo výškach realizovali externí remeselníci. Postupovalo
sa v súlade so schválenou dokumentáciou pre zabezpečovacie práce na odstránenie havarijného stavu
statiky objektu a platným rozhodnutím pre archeologický výskum.

Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave
Výsledkom zrealizovaných prác v roku 2016 je priaznivý dopad na zabezpečenie stability a sanáciu
vlhkosti objektu i jeho postupná údržba pre spríjemnenie pobytu v kaštieli počas kultúrnych podujatí.
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Realizovali sa práce na oprave časti strechy. Podľa metodických pokynov pracovníkov krajského
pamiatkového úradu sa nefunkčná provizórna krytina (asfaltové pásy) postupne, podľa finančných
možností, vymení za vlákno-cementovú šablónu antracitovej farby. Časom sa touto krytinou bude riešiť
celá pohľadová plocha strechy z nádvoria.
Súčasťou prác pre potreby opravy strechy bolo i podmurovanie uvoľnených kamenných korunných
ríms a konzervácia a doplnenie uvoľneného muriva prislúchajúcej časti fasády.
Ďalšie zásahy boli venované hlavne sanácii vlhkosti: kompletné vypratanie jednej suterénnej
miestnosti, odvodňovacie žľaby v bývalej vozovni, kde sa odstránila betónová podlaha a dlhodobým
pôsobením vody zdevastovaná montážna jama, čistenie a oprava kanalizácie dažďovej vody pred
kaštieľom, ktorá bola nefunkčná. Rôzne terénne úpravy za účelom regulácie dažďovej vody, súčasťou
ktorých bol aj archeologický výskum v priestoroch záhrady pri bočnom prejazde, kde sa osadila
zreparovaná historická brána. V rámci starostlivosti o drevené a kovové prvky boli ošetrené viaceré
drevené zárubne a vstupná brána. Viac si môžete pozrieť v priloženej správe.

V roku 2016 pre záchranné práce v kaštieli
Mesto
Jelšava
zamestnalo
13
nezamestnaných, ktorí sa venovali hlavne
údržbe objektu za účelom statickej
konsolidácie a sanácie vlhkosti. Projekt
finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR
vo výške 23 000 eur a Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. To
prostredníctvom úradu práce poskytlo
zamestnávateľovi
náhradu
finančných
prostriedkov vynaložených na mzdy a odvody
počas
siedmich
mesiacov,
ako
aj nákup ochranných pracovných odevov,
pomôcok i náradia v celkovej výške zhruba
70 000 eur.

Jelšava, dňa 30.01.2017
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