Návrh plánu investičných akcií mesta Snina na rok 2015 - 2018
Investičné akcie na rok 2015
Rozpočtový náklad
v EUR

Termín
realizácie
stavby
2015

P.č. Stavba

Informácie o stavbe

1.

Kontajnerové stanovištia na
území mesta Snina

rozpočtový náklad
stavebnej časti
je 649 200,- EUR,
stavba
spolufinancovaná z
prostriedkov EÚ +
vlastné zdroje mesta

2.

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v meste Snina Sídl. 1 a časť Sídl. 2

Stavba je rozostavaná. Na základe ZoD stavbu realizuje Ing. Jaroslav stavba
Pčola REINTER Humenné. Celkový rozpočtový náklad stavebnej
rozostavaná
časti je 649 200,- EUR. Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov
EÚ - Operačného programu Životné prostredie. V rámci stavby
bude na území mesta vybudovaných 244 kontajnerových stanovíšť
z toho 109 ks dvojmiestnych, 107 ks štvormiestnych a 28 ks
osemmiestnych pre umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na
komunálny a separovaný odpad. Stavba má byť ukončená v
auguste 2015.
Mestu Snina bola schválená žiadosť o čerpanie NFP na
spracovaná PD
rekonštrukciu verejného osvetlenia na Sídl. 1 a časti Sídl. 2 - okruh
rozvádzačov RVO 01 - 05. Stavbu na základe verejného
obstarávania a ZoD realizujú VPS Snina, s.r.o. Celkový rozpočtový
náklad stavebnej časti je 313 680,40 EUR . Rekonštrukcia sa
realizuje formou LED svietidiel.

3.

Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v meste Snina - 3.
etapa

Mesto Snina začalo realizovať 3. etapu verejného osvetlenia
stavba
formou LED svietidel v roku 2014. V rámci 3. etapy bude
rozostavaná
zrekonštruované verejné osvetlenie na Ul. študentskej, Sídl. 1. mája
a Ul. budovateľskej. Na základe ZoD stavbu realizujú VPS Snina,
s.r.o. Celkový náklad stavby je 401 529,56 EUR. Termín na
dokončenie stavby je do 30. 06. 2016. K 01.01.2015 bolo
preinvestovaných 150 804,89 EUR.

rozpočtový náklad
2014 - 2016
stavebnej časti
je 401 529,56 EUR,
stavba je financovaná
z vlastných zdrojov
mesta

4.

Chodník na Ul. Jesenského
Snina - 1. etapa, 2. etapa

V minulom roku začalo mesto realizovať 1. etapu - ľavostranný
stavba
chodník na Ul. Jesenského v Snine. Stavbu realizujú na základe ZoD rozostavaná
VPS Snina, s.r.o. Celkový rozpočtový náklad 1. etapy je 213 082,12
EUR, k 01.01.2015 bolo preinvestovaných 163 647,11 EUR. Termín
na dokončenie 1. etapy je 30. 06. 2015. Chodník sa realizuje formou
pokládky zámkovej dlažby. V rámci stavby sa realizuje aj dažďová
kanalizácia.
V rámci 2. etapy bude realizovaný pravostranný chodník od
vodného toku Pichoňka po vstup do záhradkárskej osady. Samotná
realizácia bude až po majetkovom vysporiadaní pozemkov.
Projektovaný rozpočtový náklad 2. etapy je 155 502,59 EUR.

rozpočtový náklad
2014 - 2015
stavby
2. etapa - r.
je 213 082,12 EUR,
2016
stavba je financovaná
z vlastných zdrojov
mesta

stavba
Predmetom je realizácia nového oplotenia medzi budovou
rozostavaná
nemocnice a riaditeľstvom nemocnice a demontáž starého
oplotenia, ktoré rozdeľovalo historický park. Stavbu na základe ZoD
realizujú VPS Snina, s.r.o. Termín na dokončenie stavby je do 30. 04.
2015. Podľa ZoD rozpočtový náklad oplotenia je 13 535,51 EUR, k
01. 01. 2015 bolo preinvestovaných 10 089,71 EUR.

rozpočtový náklad
2014 - 2015
stavby
je 13 535,51 EUR,
stavba je financovaná
z vlastných zdrojov
mesta

5.

Oplotenie v historickom
parku - časť G a H

6.

Obnova historickej pamiatky - Vo februári tohto roku mesto podalo žiadosť o čerpanie NFP v
Malý kaštieľ Snina
rámci Regionálneho operačného programu. Zároveň v súčasnosti
prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby .
V rámci stavby má byť zrealizovaná kompletná rekonštrukcia
objektu tzv. malého kaštieľa vrátane prístavby vstupu a kotolne na
úrovni 1. podzemného podlažia, vodovodná, kanalizačná, NN
prípojka, časť spevnených plôchy a chodníky pre peších, obnova
jazierka , kamenný domček, drevené mólo a vŕtana studňa.

7.

Oddychová zóna Domu
pokojnej staroby Snina

8.

Rekonštrukcia športovej haly
Snina

Pripravenosť

spracovaná PD
pre SP a
realizáciu
stavby

Dňa 12.03.2015 bola so zhotoviteľom stavby VPS Snina podpísana PD
ZoD na realizáciu predmetnej stavby. V rámci stavby bude
zrealizovaná oddychová zónu zariadenia pre seniórov a to
oplotenie, prístupová komunikácia pre zásobovanie, , chodníky pre
peších, altánok, osadený mobiliár a vysadená zeleň. Stavba má byť
ukončené v termíne do 12.06. 2015.

rozpočtový náklad
stavebnej časti
je 323 495,- EUR,
stavba je
spolufinancovaná z
prostriedkov EÚ +
vlastné zdroje mesta

Stanovisko komisie výstaby,
ÚP a ŽP

2015

K predmetným investičným
akciám nemá komisia
výhrady, investičné akcie sú v
súlade so schváleným
rozpočtom mesta na rok 2015

Projektovaný
rozpočtový náklad
stavebnej časti
je 672 872,- EUR,
stavba bude
spolufinancovaná z
prostriedkov EÚ +
vlastné zdroje mesta

2015

Rozpočtový náklad
2015
stavby je 49 686,97
EUR,
stavba bude
financovaná z
vlastných zdrojov
mesta
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu športovej haly bola
v súčasnosti sa PD 1 5000,- EUR,
2015 - 2016
vypracovaná začiatkom roku 2013. V rámci projektovej
realizuje
predpoklad
dokumentácie bola riešená kompletná rekonštrukcia telocvične
verejné
stavebná časť 450 000
športovej haly. Mesto navrhuje aktualizovať projektovú
obstarávanie na + 450 000,- EUR,
dokumentáciu na rekonštrukciu celej športovej haly, rozčlenenú na zhotoviteľa PD stavba bude
samostatné stavebné objekty t.j. na zateplenie športovej haly, na
spolufinancovaná z
ktoré mesto bude žiadať nenávratný finančný príspevok z
prostriedkov EÚ +
projektov EÚ a stavebné úpravy športovej haly, ktoré budú
vlastné zdroje mesta +
financované z dotácie vlády SR.
dotácia vlády SR
V súčasnosti sa realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa PD.

Investičné akcie plánované na roky 2016 - 2019
P.č.
1.

Predpokladaný
náklad
v EUR

Predpoklad
aný termín Stanovisko komisie výstaby,
realizácie
ÚP a ŽP

Cyklochodník po nábreží rieky Prepojenie areálu kaštieľa s RO Rybníky cyklochodníkom po nábreží bez PD
Cirocha
rieky Cirocha vrátane rekonštrukcie lávky pre peších cez vodný tok
Cirocha pri historickom parku a osadenia mobiliáru.
Spolufinancovanie z prostriedkov EÚ.

1 000 000,- EUR,
spolufinancovanie z
prostriedkov EÚ +
vlastné zdroje mesta

2016- 2017

Komisia doporučuje
predmetnú investičnú akciu s
podmienkou realizácie len v
prípade spolufinancovania
z prostriedkov EÚ

Odkanalizovanie okrajových
časti mesta Snina - Ul. Kpt.
Nálepku

PD

69 730,- EUR,
vlastné zdroje mesta

2016

Komisia doporučuje
predmetnú investičnú akciu

Stavba

Rozsah

Projektová dokumentácia vrátane polohopisov a výškopisov
dotknutého územia slepej Ul. Kpt. Nálepku rieši odkanalizovanie
troch rodinných domov, ktoré doteraz neboli napojené na verejnú
kanalizáciu. Projektovaný rozpočtový náklad predstavuje čiatku
69730,74 EUR.

Pripravenosť

2.

Rekonštrukcia mosta cez
Rekonštrukcia a rozšírenie mosta cez rieku Cirocha z lokality Majer
rieku Cirocha v lokalite Majer - do lokality Tabla z dôvodu nevyhovujúcich prístupových pomerov
Tabla
do lokality Tabla. Spolufinancovanie z prostriedkov EÚ.

bez PD

1 000 000,- EUR,
spolufinancovanie z
prostriedkov EÚ +
vlastné zdroje mesta

2016 - 2017 Komisia doporučuje realizáciu
nového mosta cez vodný tok
Cirocha v smere zo štátnej
cesty I/74 pred vstupom do
Sniny k ČOV a do lokality Tabla
a v prípade možnosti využitia
prostriedkov EÚ

3.

Triediaca linka na triedenie
odpadu + kompaktor

Realizácia triediacej linky na triedenie a dotrieďovanie jednotlivých
komodít separovaného odpadu v areáli skládky alebo VPS Snina,
s.r.o. Spolufinancovanie z prostriedkov EÚ.

bez PD

200 000,- EUR,
spolufinancovanie z
prostriedkov EÚ +
vlastné zdroje mesta

2016 - 2017 Komisia doporučuje
predmetnú investičnú akciu s
podmienkou realizácie len v
prípade spolufinancovania
z prostriedkov EÚ

4.

Revitalizácia námestia na
Sídl. 1 Snina

Kompletná revitalizácia Námestia Božieho milosrdenstva, priľahlého bez PD
parku a priľahlých verejných priestranstiev.
Spolufinancovanie z protriedkov EÚ.

400 000,- EUR,
spolufinancovanie z
prostriedkov EÚ +
vlastné zdroje mesta

2016 - 2017 Komisia doporučuje
predmetnú investičnú akciu s
podmienkou realizácie len v
prípade spolufinancovania
z prostriedkov EÚ

5.

Revitalizácia historického
parku v Snine - 2.etapa

2. etapa revitalizácie historického parku by mala nadväzovať na
projekt Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina v súlade so
schváleným investičným zámerom.

bez PD

700 000,- EUR,
spolufinancovanie z
prostriedkov EÚ +
vlastné zdroje mesta

2016- 2018

6.

Priťažovacia lavica na skládke Realizácia priťažovacej lavice na základe meraní a záverov
KO Snina
statického posúdenia a rozhodnutia Slovenskej inšpekcie ŽP.

bez PD

100 000,- EUR,
vlastné zdroje mesta

2015 - 2017 V prípade, že na základe
vyhodnotení prijatých
opatrení v súlade s
hydrogeologickým
prieskumom a statickým
posúdením bude nutné
realizovať priťažovaciu lavicu
a subhorizontálne vrty komisia
doporučuje realizáciu,
zároveň doporučuje preveriť
možnosť financovania z
rezervného fondu skládky.

Komisia doporučuje
predmetnú investičnú akciu s
podmienkou realizácie len v
prípade spolufinancovania
z prostriedkov EÚ

7.

8.

9.

Rekonštrukcia chodníkov na
území mesta Snina

1. Ul. Čsl. armády - rekonštrukcia jednostranného chodníka na Ul. bez PD
Čsl. armády od križovatky s Ul. Pčolinskou po Ul. Gagarinovu - MŠ
2. Ul. vihorlatská 1412 - rekonštrukcia chodníka pred bytovým
domom súp. č. 1412
3. Ul. Kukučínova 2041, 2042 - na základe požiadaviek obyvateľov
bytového domu M1- chodník je vo veľmi zlom stavebnotechnickom stave
4. Ul. podhorská - pokračovanie rekonštrukcie pravostranného
chodníka po Ul. Rastislavovu a smerom ku kaplnke na cintoríne
5. Ul. 1. mája - ľavostranný a pravostranný chodník na Ul. 1. mája chodník je pôvodný, betónový, bez konečnej povrchovej úpravy
6. Ul. študentská, Sídl. 1 pred T52 - pravostranný chodník, asfalt je
úplne rozdrobený,
8. Ul. staničná - rekonštrukcia ľavostranného chodníka - až
majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pod chodníkom
9. Tabla - rekonštrukcia asfaltových chodníkov v celej lokalite
formou pokládky nového asfaltobetónu,
10. Ul. budovateľská - rekonštrukcia a dobudovanie chodníka k
novému cintorínu
11. Ul. podhorská - ľavostranný chodník od Chendera po
križovatku ku kaplnke
12. Ul. hámorská - rekonštrukcia chodníka pred areálom ZSŠ
13. Ul. SNP - prepojenie pravostranného chodníka od detského
domova v smere k autoservisu Zuščák
14. Ul. sládkovičova - 3. etapa
15. Ul. Jesenského - 2. etapa
16. Ul. Komenského - od križovatky za Billou po Escada
17. Partizánska 1835 - rekonštrukcia chodníka okolo bytového
Rekonštrukcia miestnych
1. Ul. Kpt. Nálepku - celá ulica
bez PD
komunikácii na území mesta 2. Ul. Vihorlatská - pred bytovými domami č. 1421 - 1424 a za
Snina
bytovými domami
3. Ul. Budovateľská - od križovatky s Ul. Vihorlatskou po nový
cintorín
4. Ul. Kollárova - slepá ulička - RD p. Dunaj
5. Ul. Palárikova - vjazd k bytovým domom 1409, 1410,...
6. Brehy - Prístupová cesta k novému Gréckokatolíckemu chrámu
7. Ul. Nad Cirochou - oprava
8. Areál nemocnice - rozšírenie cesty pri novej poliklinike

Rekonštrukcia odstavných
plôch na území mesta Snina

10. Detské ihriská na území
mesta Snina

11. Dobudovanie areálu RO
Rybníky

12. Výstavba nízkoštandartných
bytov

vlastné zdroje mesta

2016 - 2018 Komisia doporučuje realizáciu
investičnej akcie. Doporučuje
rekonštrukciu realizovať
zámkovou dlažbou. Lokalitu a
Je na posúdenie, či by
poradie komisia doporučí
nebolo vhodné
podľa objemu finančných
zrealizovať
prostriedkov určených v
rekonštrukciu
rozpočte mesta na tento účel
všetkých asfaltových
v konkrétnom roku.
na územím mesta,
ktoré sú v zlom
stavebno-technickom
stave naraz formou
pokládky
asfaltobetónu
prefinancovaním cez
úver.

2016 - 2018 Komisia doporučuje realizáciu
investičnej akcie. Lokalitu a
poradie komisia doporučí
podľa objemu finančných
prostriedkov určených v
rozpočte mesta na tento účel
v konkrétnom roku.

1. Ul. Kukučínova - bytový dom 2040 (oproti škôlke)
bez PD
vlastné zdroje mesta
2. Ul. Palárikova 1611 (oproti kostolu na Sídl. 1)
3. Ul. Študentská 2048 (oproti detským ambulanciam)
4. Ul. Vihorlatská 1414 a 1416 (pri Filovej vpravo - za bytovkami vo
dvore)
5. Ul. Partizánska 2537, 2538 (pri železnici)
6. Ul. Čsl. armády 1598, 1597+E21
7. Ul. študentská - pred budovou polície (pozemok ne je vo
vlastníctve mesta)
8. Ul. pčolinská 1408 (Fialka) a 1627 (Narcis) - rozšírenie vo dvore
9.Dobrianského 1555 - oproti MŠ
10. Odstavné plochy v medziblokovom priestore bytových domov
"O"
1. Ul. Kukučínova - v medziblokovom priestore bytových domov
PD spracovaná vlastné zdroje mesta
2040 a 2043
na lokalitu č. 1 a
2. Sídl. 2 - medziblokový priestor "O"
2
3. Ul. Strojárska - v medziblokovom priestore bytových domov

2016 - 2018 Komisia doporučuje realizáciu
investičnej akcie. Doporučuje
rozšírenie realizovať
predovšetkým zatravňovacími
panelmi. Lokalitu a poradie
komisia doporučí podľa
objemu finančných
prostriedkov určených v
rozpočte mesta na tento účel
v konkrétnom roku.

Na základe súťaže návrhov, následných rokovaní poslancov MsZ,
PD
projektanta a zástupcov mesta bola vypracovaná projektová
dokumentácia na Dobudovanie areálu kúpalísk v RO Rybníky Snina 1. a 2. etapa. 1. etapa obsahuje prestavbu modrého nefunkčného
bazéna, 2. etapa obsahuje dostavbu areálu (sociálne zariadenia,
viacúčelové ihrisko, bufety, spevnené plochy).
Projektovaný rozpočtový náklad 1. etapy je 815 656,- EUR a 2.
etapy 695 202,- EUR.
Na základe uznesenia MsZ č. 29/2015 zo dňa 27. 01. 2015 bude
bez PD
mestom spracovaný návrh nízkoprahových bytov v súvislosti s
riešením revitalizácie Sídl. 1.

2018

vlastné zdroje mesta

2016 - 2018 Komisia doporučuje
predmetnú investičnú akciu.

Komisia doporučuje
predmetnú investičnú akciu s
podmienkou realizácie len v
prípade spolufinancovania
z prostriedkov EÚ

2017 - 2018 Komisia nedoporučuje
investičnú akciu. Vzhľadom na
to, že mesto nie je vlastníkom
bytov na Sídl1. 1 resp. vlastní
len niekoľko bytov, výstavbou
nových nízkoštandartných
bytov sa neporieši sitácia
rómov na Sídl. 1.
ŠFRB + dotácia MvaRR
+ vlastné zdroje mesta

13. Výstavba krytej plavárne
Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti a krízy v roku 2009 nebolo
možné pristúpiť k realizácií stavby podľa spracovanej projektovej
dokumentácie. Projektovaný rozpočtový náklad 1. etapy (krytá
plaváreň + multifunkčné ihrisko) bol 7 mil. EUR a 2. etapy (zimný
štadión) 5 mil. EUR.
14. Prístupová cesta a inžinierske V predmetnej loklaite nie sú vybudované inžinierske siete, taktiež
siete k prevádzkam na Ul.
vhodná prístupová komunikácia. V lokalite je navrhuté zdvojenie
perečínskej (podnikateľské
VN Starina.
prevádzky pozdĺž rieky
Cirocha)

PD

výhľadovo

Komisia doporučuje
predmetnú investičnú akciu s
podmienkou realizácie len v
prípade spolufinancovania
z prostriedkov EÚ

bez PD

výhľadovo

Komisia doporučuje investičnú
akciu ako výhľadovú.

