Spoločnosť TATRADOM s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 05/2015 do 12/2015 zrealizovala projekt s názvom Rekonštrukcia penziónu SKI JEZERSKO.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 956 582,89 €, výška nenávratného finančného príspevku je 478 291,44 €.
Miestom realizácie projektu je obec Jezersko. Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu obnovou a rekonštrukciou penziónu SKI
JEZERSKO s pridanými doplnkovými službami cestovného ruchu. Zároveň bolo snahou dosiahnuť rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v tomto regióne
prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou
prevádzkovania penziónu tejto kategórie. Projekt pozostával z jednej hlavnej aktivity s názvom: Aktivita 1 - Rekonštrukcia zariadenia – exteriér, interiér. V
rámci rekonštrukcie penziónu SKI Jezersko sa jednalo o nasledovné aktivity:
•
•
•

prestavbu a stavebné úpravy objektu
rekonštrukciu objektu
modernizáciu jestvujúceho objektu

Prestavba penziónu SKI JEZERSKO prineslo úpravu zastaraného stavu budovy, ktorý nenapĺňal kvalitatívne požiadavky a nároky klientov. Zateplenie objektu,
zateplenie strechy objektu výmenou krytiny, výmenu okien, dvier, povrchov stien a podláh, výmenu elektroinštalácie a zdravotechniky. Projekt obsahoval
rekonštrukciu suterénu s vytvorením kotolne s kotlom na plynné palivo, wellness so zázemím a kuchynským zázemím. V úrovni prízemia bolo riešené vytvorenie
kuchyne – varnej časti. Projekt taktiež riešil vybudovanie požičovne športových potrieb, ktorá sa nachádza v blízkosti novovybudovaného všešportového ihriska.
Plocha ihriska sa odvodnila, upravila sa na letné aj zimné športy. Popri ihrisku sa zrekonštruovalo aj parkovisko nad potokom, aby sa tak vytvoril dostatočný
počet parkovacích miest. Po realizácii predkladaného zámeru je penzión SKI JEZERSKO nielen najväčšie, ale aj najmodernejšie a najlepšie vybavené zariadenie
svojho druhu v regióne, zvýšia sa tržby a pridaná hodnota spoločnosti TATRADOM s.r.o. a taktiež spoločnosť postupne vytvorí 6 nových pracovných pozícii pre
ľudí z regiónu.
Sídlo prijímateľa: Jezersko 56, 059 04 Jezersko, Slovenská republika.
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk a www.siea.gov.sk

