nÁzov projektu
revitalizÁcia nevyuŽitej budovy
hasicskej zbrojnice
PREDKLADATEL projektu
obcianske zdruŽenie jÁnske blato

Občianske združenie Jánske Blato je organizátorom obľúbenej športovo
spoločenskej akcie s názvom Jánske Blato. Momentálne sme v príprave ďalšieho - už piateho ročníka a z roka na rok sa podujatie teší stále väčšej obľube.
Na zabezpečenie všetkých materiálnych aj nemateriálnych potrieb pre akciu
každoročne vynakladáme nemalé finančné prostriedky a so zvyšujúcou
úrovňou preteku nám každoročne náklady narastajú. Týmto projektom plánujeme čiastočne vyriešiť zložité financovanie, ktoré je v súčsnosti závislé od
sponzorských darov a príspevkov partnerov podujatia.
Preto žiadame mestské zastupiteľstvo Mesta Spišská Belá o dlhodobý prenájom nevyužitej budovy hasičskej zbrojnice v obci Strážky.
Budovu plánujeme využiť týmito spôsobmi:
- skladové priestory
- malú gastronomickú prevádzku
- spoločenská sála pre potreby občanov obce a mesta (kar, voľby, verejné
stretnutia)
Skladové priestory
Každým rokom sa nám zväčšuje množstvo materiálu, náradia ale aj samotných
prekážok, ktoré slúžia na preteky Jánske Blato. Poloha a samotná dispozícia
budovy nevyužitej požiarnej zbrojnice je pre tieto potreby ideálna.

Malá gastronomické prevádzka
Budova zbrojnice obsahuje aj priestory, ktoré sa dajú využiť ako malá gastro
prevádzka s názvom “Klubovňa”.
Klubovňa by bola využitá na komerčnú prevádzku pre verejnosť a pozitívne by
doplnila možnosti spoločensko - kultúrneho vyžitia v obci. Malé klubové koncerty amatérskych skupín, hudobíkov, či spevákov z okolia, stmelia obyvateľov
obce, a súčasne umožnia mladým umelcom prezenzovať sa na verejnosti.
Klubovňa by bola
využitá
Pôvodn"
stavaj ako miesto stretávania sa organizátorov, doPo úp
brovoľníkov a fanúšikov tejto športovo - spoločenskej akcie.
Neplánujeme vybudovať priamu konkurenciu pre existujúcu prevádzku pohostinstva, ale doplniť možnosti v obci aj pre náročnejšieho zákazníka či mládež.
Prevádzka bude ponúkať široký sortiment nápojov - od zdravých čerstvých
ovocných štiav, alko a nealko nápojov, cez vinotéku s rôznymi kvalitnými Slovenskými vínami, či širokou ponukou kávy alebo kokteilových nápojov. Túto
rozmanitú ponuku ocenia cyklisti a turisti, ktorí budú prechádzať Strážkami po
novovybudovanom cyklistickom chodníku. Jedlá plánujeme podávať až v
ďalšej fáze rozvoja Klubovne.

Podmienky prenájmu
Doba prenájmu: 20 rokov
Nájomné: symbolické
Rekonštrukcia
Aby bol objekt použiteľný na tieto účely je potrebné vymeniť okná a dvere,
podlahy, elektroinštaláciu, kanalizačnú prípojku a vodu a krb s teplovzdušnými
rozvodmi. Taktiež je potrebné dobudovať sociálne zariadenia - toalety pre
zamestnancov, mužov a ženy. Predpokladaná hodnota investície je 20.000 €.
Kedže je objekt stále majetkom mesta, predpokladáme, že sa dohodneme na
spoločnom financovaní niektorých investícií.
Harmonogram
Rekonštrukcia interiéru
Spustenie prevádzky

- Január 2018 - Máj 2018
- Jún 2018

Výhody pre mesto
- Zveladenie majetku mesta
- Vytvorenie spoločenskej sály
- Vytvorenie minimálne 2 pracovných miest v obci.
- Vzhľadom na blízku polohu “Klubovne” a plánovaného multifunkčného ihriska
ponúkame mestu našu pomoc pri správe tohto ihriska.
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