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Areál starej nemocnice je súčasťou pamiatkovo  chránenej zóny
Stummerova ulica, pamiatkovo chránených je aj 5 objektov
(pavilónov) nemocnice: Hlavná budova, Kaplnka, Mikrobiológia,
Kožný pavilón a Patológia. Ktoré sú postavené v historizujúcom
slohu a sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

Pavilón patológie bol v 80.tych rokoch 19.storočia prestavaný na
byty a jedáleň pre zamestnancov, časť  objektu zostala plniť  úlohu
márnice. Pri prestavbe boli vymenené okná aj dvere.
V súčasnosti je areál a objekty starej nemocnice Topoľčany
nevyužívaný (využívaná je iba hlavná budova). Budovy sú v
zhoršenom technickom stave a vyžadujú obnovu.

Cieľom obnovy objektu pavilónu Patológie je navrátenie jeho
pôvodného vzhľadu z obdobia baróna Stummera a vytvorenie
nového účelu objektu, ktorý bude prínosom pre dané územie
a doplní tak chýbajúce možnosti stravovania v lokalite.

V duchu návratu k pôvodnému vzhľadu navrhujeme zbúranie
bočnej prístavby z 80.tych rokov a prístavby výklenku k zadnému
vstupu.
Okná z 80.tych rokov navrhujeme vymeniť  za moderné drevené
okná s trojsklom s imitáciou delenia tabúľ na osem častí.
V interiéry navrhujeme zbúranie všetkých priečok, z dôvodu statiky
ponecháme jednu stužujúcu priečnu stenu.
Z dôvodu požiarnej bezpečnosti je nutné vybudovanie novej
únikovej cesty z 2.NP, na tento účel bude vybúraná časť  stropu
a vytvorené nové oceľové únikové schodisko s chránenou únikovou
cestou typu A.
Skladby nových podláh a konštrukcií sú uvedené v technickej
správe.
Nové dispozície a podrobné búracie a dostavovacie práce sú
zakreslené vo výkresovej dokumentácii.

Objekt je obdĺžnikového pôdorysu, vedie doň päť  vstupov. Pôvodné dva hlavné vstupy z východnej strany

dnes slúžia len na vstup do márnice, ktorá je dispozične oddelená od osatných priestorov. Dnešný hlavný

vstup sa nachádza na západnej fasáde. Za vstupom vedú schody do pivnice a tri schody vedúce na úroveň

prvého nadzemného podlažia. Nad vstupom sa nachádzajú dvojramenné krivočiare kamenné schody

vedúce na povalu. Z hlavného vstupu sa možno dostať  do ľavej i pravej časti budovy, z ktorých každá má

aj svoj vedľajší vstup na severnej a južnej fasáde.


