IV. KULTÚRNE

MIKROREGIÓN TRNAVA
16.

AKTIVITY

17.

www.circuse.eu

www.circuse.eu

TRNAVA

TRNAVA

TRVALO NEVYUŽÍVANÝ AREÁL

KAMENNÝ MLYN - AMFITEÁTER

POPIS:

POPIS:

Budovy a pozemky v centre mesta,

Pozemky v západnej časti

na uliciach Šrobárova, Pri kalvárii,

mesta, pri vodnom toku Parná

Cukrová.

a pri Trnavských rybníkoch.

TYP PLOCHY:

- Nevyužívaný priemyselný areál

TYP PLOCHY:

- Nedostatočne využívané územie

GPS SÚRADNICE POLOHY: 48.383023°N,17.580914°E

GPS SÚRADNICE POLOHY: 48.366464°N,17.548323°E

ÚDAJE Z KATASTRA:

ÚDAJE Z KATASTRA:

Celková plocha nehnuteľnosti:

210404 m2

Celková plocha nehnuteľnosti:

184269 m2

Z toho nezastavaná plocha:

188184 m2

Z toho nezastavaná plocha:

184133 m2

Popis budovy:

iná budova

Popis budov:

priemyselné budovy

Umiestnenie v obci:

intravilán

Počet vlastníkov:

1

Vlastník:

United Industries a.s.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Meno/Názov:

Umiestnenie v obci:
Počet vlastníkov:

1

Vlastník:

Mesto Trnava

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

RSDr. Eduard Rovenský - zástupca vlastníka

Adresa/Sídlo:

United Industries a.s.

Meno/Názov:

Ing. arch. Milan Horák - vedúci odboru MsÚ

Adresa/Sídlo:

Mestský úrad Trnava

Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Telefón:
E-mail:

extravilán

+421 905 742 700
anna.schmidtova@unitedindustries.sk

Adresa www:

http://www.unitedindustries.sk

Trhová 3, 917 71 Trnava, Slovenská republika
Telefón:

+421 33 3236 245, +421 905 822 544

E-mail:

milan.horak@trnava.sk

Adresa www:

http://www.trnava.sk

VÝZNAM:

VÝZNAM:

● areál Cukrovaru patrí medzi významné priemyselné stavby svojimi

● jediné existujúce prírodné zázemie pre prímestskú rekreáciu

urbanistickými a architektonickými kvalitami, zachovanými

obyvateľov mesta s možnosťou organizovania príležitostných

umelecko-remeselnými prvkami a technickými a strojnými

neformálnych kultúrnych letných podujatí

zariadeniami (objekty cukrovarníckeho priemyslu)
● národná kultúrna pamiatka od roku 2005 - komplex štyroch
továrenských stavieb z rokov 1869 - 1917 (administratívna budova,
hlavná výrobná budova, sklad cukru I a sklad cukru II) a ochranné
pásmo pre celý areál
● významná lokalita aj vzhľadom na svoju polohu - nadväznosť
na centrum mesta
● Dňa 24.4.2007 schválený Územný plán zóny Cukrovar
- dokument pre reguláciu výstavby v území

● jediné chránené územie v katastri Trnavy - Chránený areál
Trnavské rybníky vyhlásený za chránený od r. 1974 na ochranu
vodného vtáctva a vodných biocenóz, pre vedecko-výskumné
a náučné ciele
● regionálne biocentrum - ekostabilizujúci prvok v odlesnenej,
intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine
● územie vzácne pestrosťou biotopov a ako genofondová lokalita
vtákov - významné hniezdisko pre vzácne a chránené druhy
vodného vtáctva, celkovo 190 druhov vtákov
● hospodársky význam na chov rýb

SÚČASNÉ VYUŽITIE:

SÚČASNÉ VYUŽITIE:

Budovy a pozemky bývalého areálu cukrovaru sú od r. 2004

Na pozemkoch je zastaraný letný amfiteáter, detské ihrisko,

nevyužívané na pôvodný účel. Časť areálu je prenajímaná

v budove sociálne zariadenie pre návštevníkov, mestské kúpalisko,

na skladovanie a administratívu.

príležitostne využívaný lužný lesík, staré zanesené rybníky,
využívané a nevyužívané rybníky, orná pôda.

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

NAVRHOVANÉ VYUŽITIE:

● občianska vybavenosť (nákupné a kultúrne centrá mestského

● únosné rozšírenie a spestrenie letných kultúrnych podujatí

typu, administratíva, hotely, verejné stravovanie)
● bývanie, verejne dostupné priestranstvá parkovej zelene,
pre relax obyvateľov
● divadlá, kluby, technické múzeum, výstavné priestory, ukážky
spracovania cukrovej repy a výroby cukru, história poľnej a
cukrovarníckej železnice s využitím vlečkových koľají, aj
na dopravu po areáli aj na dopravu zo železničnej stanice
● informačné a propagačné centrá
● možnosť pristávania vrtuľníka pre vyhliadkové lety nad mestom,
● celoročne dostupný zábavný park pre deti a ich rodičov
(ako napr. www.bongobrno.cz ),
● dielne pre deti (ako napr. www.terrapermonia.sk ),
● oddychové a športovo-rekreačné zariadenia v objektoch
mestského typu, detské dopravné ihrisko

na území letného prírodného amfiteátra po celkovej modernizácii
v rámci oddychovo-rekreačnej prímestskej zóny
● rozšírenie upravených prírodných priestorov pre neformálne
spoločenské kontakty návštevníkov
● previazanie kultúrnych podujatí s enviro výchovou, rekreáciou
a cestovným ruchom

