Investičnýzámer
Prestavba neb ytovch yriestorov bytového domu
súp. Č. 2655 na byty Snina
-

1. Stavba:
Prestavba nebytových priestorov bytového domu súp.
Č. 2655 na byty Snina
-

2. Vymedzenie zóujmového územia:
Zámer bude situovaný na Sídl. Komenského v byto
vom dome sp. Č. 2655 na pozemku parc. č. C
KN 1121/1 70, 1121/222 k.ú. Snina. Nebytové pries
tory sú vo vlastnfctve mesta Snina.
3. Predrnet zámeru:
Predmetorn investiČného zárneru je prestavba neby
tových priestorov na 1. a 2. nadzemnorn
podlaží bytového domu súp. Č. 2655 na nájornné byty
.
4. Rozsah zámeru:
prestavba nebytových priestorov 1ia nájomné byty
. max. podlahová plocha bytu 80 rn2,
prielnerná podlahová plocha bytu 60 rn2, byty musi
a byt‘ navrhnuté v súlade s STN 73 4301/ZI
Budovy na bývanie, príslušnými ustanoveniami záko
na č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
a požadavkami Státneho fondu rozvoja
hývania Bratislava,
napojenie bytov na rozvod vody, kanalizácie, elektriny,
prístupové komunikácie a odstavné plochy.
-

-

5.SpósobJinancovaitia:
Dotácia z Ministerstva výstavby a dopravy a úver zo
SFRB
6. Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru Prestavba nebytových priestorov
bytového domu súp. Č. 2655 na byty“ sa
nepredpokladá negatfvny vplyv na životné prostredie.
Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu v zmy
sle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
o vplyve na životné prostredie v znení neskoršfch predpisov
, lzv. ElA.
„

7. mé vplyvy:
Nie sú známe.

8. Predprojektová príprava:
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