Investičný zámer
1. Rekonštrukcia budov - chaty v rekreačnej oblasti Sninské Rybníky
1. Stavba:
Chaty v RO Sninské Rybníky (rekonštrukcia)
2. Stavebník:
Mesto Snina
3. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v chate súp. č. 674 na parc. č. C KN 5711/5, k.ú. Snina a v chate súp.
č. 675 na parc. č. C KN 5711/6, k. ú. Snina. Dotknuté stavby a aj pozemky pod stavbami sú
vo vlastníctve mesta Snina.
4. Predmet zámeru:
Predmetom investičného zámeru je rekonštrukcia existujúcich budov - chát v RO Sninské
rybníky pre umiestnenie prevádzok sociálneho podniku - remeselnej činnosti s cieľom výroby
a prezentácie remesla (výrobky z dreva a prútia, hrnčiarstvo).
5. Rozsah zámeru:
- stavebné úpravy budov súp. č. 674 a č. 675,
- napojenie stavby na inžinierske siete (vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka),
- spevnené a prístupové plochy v súlade s príslušnou STN.
6. Realizácia:
Rekonštrukcia bude realizovaná po schválení finančných prostriedkov na realizáciu
investičného zámeru. Mesto plánuje predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z výzvy
Ministerstva vnútra SR pripravovanej pre sociálne podniky. Predpokladané spolufinancovanie
mesta je vo výške 5% z rozpočtu.
7. Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie. Navrhované
činnosti nepodliehajú posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní o vplyve
na životné prostredie v znení neskorších predpisov, tzv. EIA.
8. Predprojektová príprava:

-

Investičný zámer
2. Rekonštrukcia TIC v rekreačnej oblasti Sninské Rybníky
1. Stavba:
Administratívna budova Turisticko-informačného centra (TIC) v RO Sninské Rybníky
(rekonštrukcia)
2. Stavebník:
Mesto Snina
3. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v administratívnej budove TIC súp. č. 3951 na parc. č. C KN 5708/37,
k. ú. Snina. Dotknutá stavba a aj pozemok pod stavbou je vo vlastníctve mesta Snina.
4. Predmet zámeru:
Predmetom investičného zámeru je rekonštrukcia existujúcej budovy, konkrétne dobudovania
nevyužívaného podkrovia turistického informačného centra v RO Sninské rybníky pre
umiestnenie prevádzky sociálneho podniku - remeselnej činnosti s cieľom výroby a prezentácie
remesla (ručné šitie dekoratívnych predmetov z textilu, maľba na sklo a pod.).
5. Rozsah zámeru:
- rekonštrukcia podkrovia v budove turisticko-informačného centra súp. č. 3951
6. Realizácia:
Rekonštrukcia bude realizovaná po schválení finančných prostriedkov na realizáciu
investičného zámeru. Mesto plánuje predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z výzvy
Ministerstva vnútra SR pripravovanej pre sociálne podniky. Predpokladané spolufinancovanie
mesta je vo výške 5% z rozpočtu.
7. Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie. Navrhované
činnosti nepodliehajú posudzovaniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní o vplyve
na životné prostredie v znení neskorších predpisov, tzv. EIA.
8. Predprojektová príprava:

-

