Investičný zámer
1. Rekonštrukcia budovy – Budova MsÚ
1. Stavba:
Budova MsÚ (rekonštrukcia)
2. Stavebník:
Mesto Snina
3. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v budove súp. č. 2060 na parc. č. C KN 37/2, k. ú. Snina. Dotknuté stavby
a aj pozemky pod stavbami sú vo vlastníctve mesta Snina.
4. Predmet zámeru:
Predmetom investičného zámeru je rekonštrukcia existujúcej budovy MsÚ - dispozičné
riešenie 1.NP a 3.NP.
5. Rozsah zámeru:
- stavebné úpravy budovy súp. č. 2060,
- dispozičné riešenie kancelárie prvého kontaktu,
- nové umiestnenie priestoru pre pokladňu,
- rozšírenie priestorov dispečingu,
- zriadenie priestorov pre centrálny archív.
6. Realizácia:
Rekonštrukcia bude realizovaná po schválení finančných prostriedkov na realizáciu investičného
zámeru.
7. Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru rekonštrukcie budovy MsÚ 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 budovy – Prevádzková budova
1. Stavba:
Prevádzková budova (rekonštrukcia)
2. Stavebník:
Mesto Snina
3. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v odčlenenej časti pavilónu ZŠ Budovateľskej súpis. č. 4165 na parc. č. C KN
5971/135, k. ú. Snina, V súčasnej dobe je pavilón nevyužívaný, chátra a tvorí jeden samostatný
celok. Dotknutá stavba a aj pozemok pod stavbou je vo vlastníctve mesta Snina.
4. Predmet zámeru:
Predmetom investičného zámeru je rekonštrukcia priestorov odčlenenej časti pavilónu ZŠ
Budovateľskej v Snine na Prevádzkovú budovu.
5. Rozsah zámeru:
Rekonštrukcia priestorov nevyužívaného pavilónu ZŠ Budovateľská v rozsahu:
- stavebné úpravy budovy súp. č. 4165, na parc. č. C KN 5971/135, k. ú. Snina,
- zriadenie priestorov pre Mestskú políciu,
- denné centrum pre seniorov,
- dielne (krajčírska a remeselná), kancelárske priestory a šatňa (pre mestský sociálny podnik)
- napojenie a rozvody vody, kanalizácie, ELI, ÚVK, dátových rozvodov,
- realizácia bezbariérového prístupu,
- samostatné meranie,
- kompletná výmena teplovodu,
- prístup k stavbe jestvujúci.
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 rekonštrukcie Prevádzkovej budovy 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
3. Rekonštrukcia budovy – Administratívna budova /
Objekt riaditeľstva nemocnice
1. Stavba:
Administratívna budova (rekonštrukcia)
2. Stavebník:
Mesto Snina
3. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v budove súp. č. 300 na parc. č. C KN 1385/11 a prístavba bude umiestnená
k južnej fasáde na parc. č. C KN 1385/32, k. ú. Snina. Dotknuté stavby a aj pozemky pod stavbami
sú vo vlastníctve mesta Snina.
4. Predmet zámeru:
Predmetom investičného zámeru je rekonštrukcia budovy riaditeľstva nemocnice (celé prízemie +
čiastočné podpivničenie) čím sa zrekonštruujú aj samotné administratívne priestory vedenia
nemocnice, nadstavba a prístavba objektu jednopodlažnej budovy riaditeľstva nemocnice Snina.
5. Rozsah zámeru:
- stavebné úpravy, nadstavba a prístavba budovy súp. č. 300,
- rekonštrukcia administratívnych priestorov vedenia nemocnice (celé prízemie + čiastočné
podpivničenie),
- vytvorenie nového neurologického oddelenia,
- vytvorenie nových priestorov pre ambulancie - neurologická, diabetologická
a hematologická.
6. Realizácia:
Rekonštrukcia bude realizovaná po schválení finančných prostriedkov na realizáciu investičného
zámeru.
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:
-

