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V oznámení 02930-WYP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Mesto Trnava, 
Trhová 3, 917 71 Trnava zverejnenom vo VVO č. 024/2016 zo dňa 04.02.2016 boli 
nesprávne zverejnené údaje 
 
II.1.3. Stručný opis zákazky 
Namiesto:  
Predmetom zákazky je realizácia stavby Skládka komunálneho odpadu - IV. etapa 
výstavby. 
Rozsah predmetu obstarávania je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu 
stavby Skládka komunálneho odpadu - V. etapa výstavby, spracovanou firmou 
.A.S.A s. r. o., Praha , zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Sedláček (12/2015).  
Predmetom zákazky je rozšírenie skládkového priestoru pre trvalé ukladanie 
odpadov, ktorý nie je nebezpečný v rozsahu troch sektorov. 
Rozšírenie skládky a ostatné stavebné objekty využívané pre odpadové 
hospodárstvo sú navrhnuté podľa platných zákonných predpisov a technických 
noriem s využitím skúseností spoločnosti .A.S.A. s výstavbou a s prevádzkou skládok 
odpadov. 
Výstavba rozšírenia skládky je vyvolaná potrebou ďalšieho priestoru pre možnosť 
ukladania komunálnych odpadov. Bude možné využiť existujúce inžinierske siete, 
zariadenia objektov, monitorovacích objektov a komunikácií. V súčasnej dobe je 
postavená a využívaná I.-IV. etapa skládky komunálneho odpadu na ploche cca 7,1 
ha. Predmetom realizácie je vybudovanie V. etapy, plocha telesa skládky V. etapy je 
cca 2,24 ha. Skládka bude komunikačne nadväzovať na súčasný areál skládky.  
Záujmové územie sa nachádza cca 1,5 km východne od zastavanej časti mesta 
Trnava. Lokalita skládky je na katastrálnom území Trnava cca 0,85 km 
severovýchodne od štátnej cesty č. III/05131 Trnava-Zavar. Stavba je pôdorysne 
obdĺžnikového tvaru umiestnená v areáli jestvujúcej zabezpečenej skládky. Súčasťou 
zákazky sú i všetky ostatné súvisiace práce. 
 
Viď:  
Predmetom zákazky je realizácia stavby Skládka komunálneho odpadu - V. etapa 
výstavby. 
Rozsah predmetu obstarávania je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu 
stavby Skládka komunálneho odpadu - V. etapa výstavby, spracovanou firmou 
.A.S.A s. r. o., Praha , zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Sedláček (12/2015).  
Predmetom zákazky je rozšírenie skládkového priestoru pre trvalé ukladanie 
odpadov, ktorý nie je nebezpečný v rozsahu troch sektorov.  
Rozšírenie skládky a ostatné stavebné objekty využívané pre odpadové 
hospodárstvo sú navrhnuté podľa platných zákonných predpisov a technických 
noriem s využitím skúseností spoločnosti .A.S.A. s výstavbou a s prevádzkou skládok 
odpadov. 
Výstavba rozšírenia skládky je vyvolaná potrebou ďalšieho priestoru pre možnosť 
ukladania komunálnych odpadov. Bude možné využiť existujúce inžinierske siete, 
zariadenia objektov, monitorovacích objektov a komunikácií. V súčasnej dobe je 
postavená a využívaná I.-IV. etapa skládky komunálneho odpadu na ploche cca 7,1 



ha. Predmetom realizácie je vybudovanie V. etapy, plocha telesa skládky V. etapy je 
cca 2,24 ha. Skládka bude komunikačne nadväzovať na súčasný areál skládky.  
Záujmové územie sa nachádza cca 1,5 km východne od zastavanej časti mesta 
Trnava. Lokalita skládky je na katastrálnom území Trnava cca 0,85 km 
severovýchodne od štátnej cesty č. III/05131 Trnava-Zavar. Stavba je pôdorysne 
obdĺžnikového tvaru umiestnená v areáli jestvujúcej zabezpečenej skládky. Súčasťou 
zákazky sú i všetky ostatné súvisiace práce. 
 
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie  
Oprava sa vzťahuje na výzvu pre predkladanie ponúk a na súťažné podklady. 

 


