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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov
identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky,
uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite
podľa požiadaviek uvedených na ekvivalent v týchto súťažných podkladoch.

2.
Stavba:
Miesto stavby:
Kraj:
Investor stavby:
Katastrálne územie:
Parcelné číslo:

Charakter stavby:

Michalovce Kostolné námestie
Prvá etapa výstavby - časť "A", "B", "C"
Kostolné námestie, Michalovce
Košický
Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30
Michalovce
Kostolné námestie: C - 8/2, 8/4, 5381/1, 5383, E - 9437/1
Hollého ulica: C-1165/30, E - 3/1, 9432, 9433, 9436, 9553
Verejné WC: E - 9439/2
Revitalizácia verejného priestoru

Predmet zákazky rieši rekonštrukciu a revitalizáciu verejného priestoru vo frekventovanom
urbanizovanom mestskom prostredí, ktorý bude mať charakter parkovej plochy s funkčnými a
priestorovými väzbami na okolie. Cieľom celého architektonického riešenia je zapojiť námestie do
organizmu pešej zóny a zároveň oživiť historické jadro mesta. Vytvoriť na tomto území príjemnú
oddychovú zónu s prvkami drobnej architektúry, určenú na kultúrne, duchovné a spoločenské aktivity
mesta. Špecifickým cieľom je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste, vybudovaním prvkov
zelenej infraštruktúry s adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. Prioritou je zlepšenie
kvality života v meste s dôrazom na životné prostredie.
Z hľadiska urbanistickej štruktúry a architektúry objektov patrí územie medzi významné časti mesta.
Riešená časť priamo susedí s kultúrnymi pamiatkami, zapísanými v ÚZPF SR: Kaštieľ Sztárayovcov s
areálom (koniareň, park), základy stredovekej rotundy, gotický rímskokatolícky kostol Narodenia
Panny Márie (súčasná podoba kostola je výsledkom barokovej prestavby) a tiež gréckokatolícky chrám
Narodenia Presvätej Bohorodičky (barokovo-klasicistický kostol). V zmysle Územného plánu mesta
Michalovce sa územie nachádza v Centrálnej mestskej zóne a má určené funkčné využitie ako pešia
zelená zóna, charakter zástavby v dotykovom území je polyfunkčný.
Projekt rieši verejný priestor, ktorý je zo severu ohraničený areálom barokovo-klasicistického kaštieľa
Sztárayovcov ( od roku 1957 sídlo Zemplínskeho múzea), korytom rieky Laborec s lávkou "Slobody" a z
východnej strany gotickým rímskokatolíckym kostolom Narodenia Panny Márie a historickým prírodnokrajinárskym parkom "Kerta". Z južnej strany je územie ohraničené zástavbou občianskeho vybavenia
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lemujúcou námestie a zo západnej strany zbernou komunikáciou (Hollého ulica), ktorá oddeľuje
riešený priestor od centrálnej pešej zóny mesta (Námestie osloboditeľov). Prepojenie Kostolného
námestia s centrálnou pešou zónou je riešené klasicky, úrovňovým križovaním.
V rámci prvej etapy výstavby sú riešené: príprava územia, spevnené plochy, cyklistický chodník,
verejné osvetlenie, kamerový systém, tvárnicová trasa, verejné WC, vodovodná prípojka, detské
ihrisko, verejné osvetlenie, tvárnicová trasa, kamerový systém, sadovnícke úpravy, ale aj umiestnenie
drobnej architektúry - exteriérového mobiliáru ako sú autobusový prístrešok, lavičky, odpadkové koše,
stojany na bicykle, pitná fontánka.

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY
Samotná realizácia revitalizácie verejného priestoru vzhľadom na náročnosť celého procesu a
finančných možnosti investora je navrhovaná v troch etapách výstavby.
Predkladaná dokumentácia pre stavebné povolenie rieši prvú etapu výstavby ktorá je rozdelená na tri
časti A, B, C.

PRVÁ ETAPA VÝSTAVBY
Časť "A" - Kostolné námestie
− SO 01.01A
Príprava územia
− SO 02.01A
Spevnené plochy
− SO 03.01A
Cyklistický chodník
− SO 04.01A
Verejné osvetlenie
− SO 06.01A
Tvárnicová trasa
− SO 07.01A
Verejné WC
− SO 08.01A
Vodovodná prípojka
− SO 09.01A
Kanalizačná prípojka
− SO 10.01A
NN prípojka
− SO 11.01A
Sadové úpravy
− SO 12.01A
Drobná architektúra
− SO 15.01A
Detské ihrisko
Časť "B" - Ulica Hollého a Partizánska
− SO 01.01B
Príprava územia
− SO 02.01B
Spevnené plochy
− SO 03.01B
Cyklistický chodník
− SO 06.01B
Tvárnicová trasa
− SO 11.01B
Sadové úpravy
− SO 12.01B
Drobná architektúra
Časť "C" - Kostolné námestie pri kostole
− SO 01.01C
Príprava územia
− SO 02.01C
Spevnené plochy
− SO 04.01C
Verejné osvetlenie
− SO 06.01B
Tvárnicová trasa
− SO 11.01C
Sadové úpravy
− SO 12.01C
Drobná architektúra
PLOŠNÁ A PRIESTOROVÁ BILANCIA
Celková plocha riešeného územia prvá etapa výstavby

8 678,00 m2
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z toho riešené plochy prvej etapách výstavby po častiach:
−
plocha riešeného územia - Kostolné námestie - I. etapa časť "A"
− plocha riešeného územia - Kostolné námestie - verejné WC
− plocha riešeného územia - Hollého, Partizánska - I. etapa časť "B"
− plocha riešeného územia - Kostolné námestie - I. etapa časť "C"
Navrhované spevnené plochy prvej etapách výstavby spolu:
−
spevnené plochy časť A
−
spevnené plochy časť B
−
spevnené plochy časť C

5 457,00 m2
141,55 m2
1 902,80 m2
1 176,65 m2
4 644,40 m2
2 775,00 m2
1 156,00 m2
713,40 m2

Navrhované plochy zelene prvej etapách výstavby spolu:
−
plochy zelene časť A
−
plochy zelene časť B
−
plochy zelene časť C

3 754,25 m2
2 544,20 m2
746,80 m2
463,25 m2

Navrhovaná plocha detského ihriska časť A prvej etapách výstavby:

200,00 m2

STRUČNÝ POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV REKONŠTRUKCIE A REVITALIZÁCIE VEREJNÉHO
PRIESTORU
Objekt SO 01
Príprava územia (SO 01.01A, SO 01.01B, SO 01.01C)
V rámci prípravy výstavby sa vykonajú všetky búracie práce spojené s odstránením všetkých
doterajších spevnených krytov na komunikácii, chodníkoch a iných plochách (v celej
konštrukčnej hrúbke), vrátane obrubníkov, ktoré ich ohraničujú. Bude odstránené existujúce
oplotenie prefabrikované betónové s oceľovými stĺpikmi a reťazou, pletivové oplotenie,
nefunkčné betónové stĺpy vonkajšieho osvetlenia, stožiare vonkajšieho osvetlenia vrátane a
základov, vyrúbané existujúce stromy - 4 ks a odstránenie pňov, ktoré ostali po
predchádzajúcom výrube.
Objekt SO 02
Spevnené plochy (SO 02.01A, SO 02.01B, SO 02.01C)
Riešenie spevnených plôch spočíva v komplexnej rekonštrukcii jestvujúcich a vybudovaní nových
chodníkov pre peších, vrátane nových trasovaní a prepojení. Komunikácie sú navrhované tak, aby
umožňovali bezpečný pohyb pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Trasy
chodníkov sú prevažne vedené samostatne, v priestore Hollého ulice súbežne s cyklotrasou. Kryt
chodníkov a plôch pre peších je navrhnutý z betónovej dlažby, kamennej dlažby a stabilizovanej
štrkodrviny, čím dôjde k jasnému optickému a materiálovému odčleneniu komunikácií pre peších od
cyklistického chodníka.
Objekt SO 03
Cyklistický chodník (SO 03.01A, SO 03.01B, SO 03.01C)
Cyklistický chodník zhŕňa návrh cyklistickej dvojpruhovej obojsmernej cestičky. Trasy cyklistických
chodníkov sú vedené samostatne, v priestore Hollého ulice súbežne s chodníkom. Kryt cyklotrasy je
navrhnutý ako asfaltový.
Objekt SO 04
Verejné osvetlenie (SO 04.01A, SO 04.01C)
Existujúce vonkajšie osvetlenie námestia bude demontované v rámci SO 01 Príprava územia a
nahradené novým osvetlením. Napojenie verejného osvetlenia v rámci 1. etapy výstavby Kostolného
námestia sa navrhuje z nového rozvádzača označeného „R-VO-KN“ verejného osvetlenia, osadeného
pri jestvujúcej prípojkovej skrini VSD (Hollého ulica). Hlavné osvetlenie bude tvorené svietidlami na
parkových stožiaroch. Mimo hlavného osvetlenia námestia sa navrhuje osvetlenie komunikačných
chodníkov osvetľovacími stĺpikmi a svietidlami zapustenými v rámci chodníka.
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Objekt SO 05
Kamerový systém
Navrhovaný kamerový systém slúži na monitorovanie priestorov areálu Kostolného námestia a bude
zaintegrovaný do jestvujúceho systému Avigilon control center mestskej polície.

Objekt SO 06
Tvárnicová trasa (SO 06.01A, SO 06.01B, SO 04.01C)
V rámci riešeného územia Kostolného námestia je navrhovaná tvárnicová trasa - multikanál pre
silnoprúdové a slaboprúdové rozvody. Pre tvárnicovú trasu je navrhovaný – multikanál 9-otvorový. Sú
navrhované káblové komory. Komory v rámci chodníka budú osadené poklopom pre zámkovú dlažbu,
mimo chodníka s oceľovým poklopom.

Objekt SO 07.01A
Verejné WC
Pre zvýšenie komfortu návštevníkov riešenej lokality je navrhovaný objekt verejné toalety. Toalety sú
navrhnuté ako bezbariérové. Samostatne stojaca modulová (kontajnerová) stavba verejného WC je
umiestnená na parcele číslo 9439/2, 207 na Kostolnom námestí. WC je rozdelené na samostatné
dámske toalety, pánske toalety, toalety pre imobilných a technickú miestnosť (upratovačka).

Objekt SO 08.01A
Vodovodná prípojka
Projekt rieši zásobovanie pitnou vodou exteriérovej pitnej fontánky a objektu verejného WC
vodovodnou prípojkou s napojením na existujúci vodovod DN 80, ktorého trasa prechádza zo Štúrovej
ulice na Kostolné námestie. Pre navrhovaný objekt bude vybudovaná vodovodná prípojka, ktorá bude
ukončená v navrhovanej vodomernej šachte. Vo vodomernej šachte bude osadený vodomerný rád.
Odpadné vody z pitnej fontánky sú riešené vsakovaním do zelene.

Objekt SO 09.01A
Kanalizačná prípojka
Projekt rieši napojenie splaškovej kanalizácie z objektu verejného WC na verejnú kanalizačnú sieť, s
odvodnením územia sa neuvažuje. Odvodnenie spevnených plôch je prevažne s 1 a 2% priečnym
sklonom do zelene a vsakovaním do pôdy.
Objekt SO 10.01A
NN prípojka
Predmetom tejto časti projektu je návrh distribučných káblových rozvodov NN na riešenom území. V
rámci doplnenia rozvodov NN sa rieši napojenie autobusového prístrešku, objektu verejného WC a
napojenie technológií vodného hospodárstva parku (studne - pre zavlažovanie zelene, pitná fontánka).
Objekt SO 11
Sadové úpravy (SO 11.01A, SO 11.01B , SO 11.01C)
Navrhované riešenie sadových úprav zahŕňa revitalizáciu existujúcich drevín ako aj návrh nových
výsadieb, obnovu stromovej aleje v priestore navrhovaného Kostolného námestia. Cieľom
navrhovaných výsadieb je doplniť priestorové a druhove vhodnú zeleň, ktorá zaistí novú generáciu
drevín a ktorá prispeje ku kompozičnému a farebnému oživeniu. Návrh zelene v maximálne možnej
miere rešpektuje pôvodnú zeleň. Centrálne plochy verejného priestoru budú zatrávnené parkovou a
lúčnou zmesou v niektorých častiach sú plochy vysadené trvalkami, vždy zelenými podrastovými a
pôdokryvnými skupinami, ktoré budú celoročne atraktívne dotvárať priestor.
Objekt SO 12
Drobná architektúra (SO 12.01A, SO 12.01B , SO 12.01C)
Predmetom riešenia je vybavenie verejného priestoru exteriérovým mobiliárom a prvkami drobnej
architektúry. Tvoria ho prvky: lavičky s operadlom a bez operadla, koše na odpadky, stojany na bicykle,
fontánka pitná. Súčasťou drobnej architektúry je aj prístrešok pre autobusovú zastávku a doplnenie
oplotenia pri lávke "Slobody".
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Objekt SO 15.01A
Detské Ihrisko
Predmetom riešenia je detské ihrisko, ktoré bude situované v severozápadnej časti, v priamom dotyku
s hlavnými prechádzkovými okruhmi. V území budú umiestnené typizované detské prvky vyrobené z
prírodného materiálu pre deti najmladšej a strednej vekovej kategórie.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 1 281 570, 41 € bez DPH

Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky je v priložených dokumentoch –
projektová dokumentácia a výkaz výmer.

