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Materiál na 26. zasadnutie OZ - 19.07.2018

k bodu 4 - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 15.07.2018

Projekty EÚ – nové programové obdobie 2014-2020
Protipovodňové opatrenia na Krivianskom potoku v obci Krivany.

Vzhľadom k tomu, že naša obec nie je v tzv. Povodňových mapách Slovenska ( neviem kto
to robil, keď už od roku 1997 sme mali vyhlásených niekoľkokrát 3. stupeň povodňovej
aktivity), nemôžeme sa samostatne o projekt z EU uchádzať. Môžeme ísť len v spolupráci
s Vodohospodárskym podnikom závod Košice. Na základe toho a požiadavky SVP musíme
dopracovať projektovú dokumentáciu hlavne čo sa týka zelených opatrení mimo toku, aby
sme splnili ich požiadavky. Príprava projektu

Rozšírene kanalizácie – rómska osada Krivany.

Na tento projekt sme podali žiadosť na Environmentálny fond dňa 30.10.2017. V súčasnej
dobe sme boli vyzvaní na doplnenie žiadosti a niektorých príloh, ktoré máme zaslať do
06.02.2018. Po dodaní príloh bude projekt zaradený do hodnotiaceho procesu.
Hodnotenie projektu.

Rozšírenie kapacity v materskej škole v Krivanoch
Popis projektu:

Výzva na MŠ je cez iROP (Ministerstvo pôdohospodárstva)

https://www.itms2014.sk/vyhlasene-vyzvy/vyhlasena-vyzva?id=546a6253-4a71-4fea-880c332d3b867548
Táto výzva bola vyhlásená dňa 02.11.2016 a bola dvojkolova. V prvom kole sa hodnotili
projektové zámery a až v druhom kolo sa budú hodnotiť projekty. Zámer na rekonštrukciu
do 1.kola sme predložili do 15.01.2017. Rozhodnutím radiaceho orgánu nám bolo
oznámené, že tento projekt bol podporený. Po vyhodnotení a kontrole verejného
obstarávania nám riadiacom orgáne zrušil verejné obstarávanie stavebnej časti projektu
z dôvodu nedodržania podmienok prie verejnom obstrávaní. V súčasnej dobe sa realizuje
nové verejné obstarávanie na stavebnú časť.
Projekt je schválený.

Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK OPLZ-PO5-2017-1.
Operačný program:312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Žiadateľ: Obec Krivany
Názov projektu:
Miestna poriadková služba v obci Krivany
Kód výzvy:
OPLZ-PO5-2017-1
Kód žiadosti o NFP: NFP312050J743
Celkové oprávnené výdavky projektu: 75 603,24 €
Požadovaná výška NFP:
71 823,08 €
Projekt bol schválený. V súčasnej dobe prebieha jeho realizácia.
Projekt schválený- realizácia projektu.

Podanie ŽoNFP na RO pre OP KŽP - projekt Zberný dvor Krivany.

Pripravujeme projekt na akciu Zberný dvor Krivany. Projekt rieši separovanie komunálneho
odpadu, rekonštrukciu priestorov (triedička zemiakov na HD) a technický vybavenie (traktor
a iné príslušenstvo). Dňa 12.02.2018 bolo na uvedenú stavbu vydané stavebné povolenie.
V súčasnej dobe zabezpečujeme prípravu žiadosti o NFP. Do 15.04.2018 bol termín na
podanie žiadosti v 1 kole. Z dôvodu neukončeného verejného obstarávania sme nestihli
podať žiadosť. Pripravujeme žiadosť pre 2. kolo, ktoré je 15.08.2018. Taktiež sme zrušili
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1.kolo verejného obstarávania a realizujeme nové verejné obstarávanie a prípravu podkladov
ku žiadosti. .
Výzva bola vyhlásená dňa 29.novembra 2017:

Príprava žiadosti.

Iné projekty a dotácie rok 2018 bez EU- aktívne práce
Environmentálny fond:
Popis projektu: Zateplenie budovy obecného úradu v Krivanoch.

Po podaných žiadostiach v minulých rokoch na rôzne výzvy nepodarilo sa nám
z rôznych dôvodov zabezpečiť finančné zdroje na tento projekt. Každá výzva má svoje
špecifika a my hlavne máme problém s tým, že je to multifunkčná stavba a preto nespĺňame
podmienky mnohých výziev . V súčasnej dobe sa pripravuje ďalšia výzva cez menej
rozvinuté okresy na takéto projekty. Výzva bola vyhlásená dňa 03.03.2018 a termín
uzatvorenia výzvy je 29.03.2018. K termínu podania žiadosti sme podali žiadosť so všetkými
prílohami.
Hodnotenie projektu.

Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo (MV SR) :

MV SR vyhlásilo výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc . Žiadosť môže byť
podporená až do výške 30 000,- €. Podali sme žiadosť na budovu v ktorej je umiestnené
teraz hasičské vozidlo t.j. objekte CĽK. V minulom roku už došlo k poškodeniu tohto vozidla
a už museli sme zabezpečiť rôzne opatrenia na zamedzenie proti krádeži a poškodeniu.
Termín na predloženie žiadosti bol 06.04.2018. K tomuto dátume sme podali aj potrebnú
žiadosť s prílohami.
Hodnotenie projektu.

Prípravné práce cyklotrasy (okolo rieky Torysy a lesné cesty):

V súčasnej dobe prebiehajú predprojektové práce na budovanie cyklotrasy v rámci
európskeho projektu EUROVELLO 11, ktorá spája juh Európy (Grécko) so severom Európy
(Nórsko). Časť tejto trate vedie aj cez okres Prešov a Sabinov smerom na Poľsko. V rámci
združenia Eurovello 11, ktoré založili obce na trase cyklotrasy sa nám podarilo zabezpečiť
finančné zdroje na projektovú dokumentáciu Červenica- Lipany. Tieto zdroje máme
zazmluvnené. V súčasnej dobe z tohto istého zdroja (nórsky finančný mechanizmus) je
možnosť čerpania ďalších finančných zdrojov. Po predbežnom jednaní máme finančné
zdroje na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na trase KrivanyTorysa a na trase Torysa Bajerovce máme finančné zdroje ne vypracovanie PD pre územné
rozhodnutie. Všetky tieto aktivity by mali byť zrealizované do 30.04.2017. Projektová
dokumentácia na uvedenú aktivitu je zrealizovaná. V súčasnej dobe pripravujme územné
rozhodnutie a zabezpečujeme majetko-právne usporiadanie cyklotrasy.
Príprava projektu.

Vybudovanie kamerového systému v obci Krivany (prevencia kriminality):

Dňa 09.05.217 sme podali projekt na doplnenie kamerového systému v našej obci.
Týmto opatrením chceme zvýšiť bezpečnosť a ochranu našich občanov, ale hlavne obmedziť
poškodzovanie obecného majetku. Navrhované sú tri nové kamery: rómska osada, futbalové
ihrisko, hospodársky dvor. Projekt bol v mesiaci máj zrealizovaný. Je potrebné ešte
zrealizovať finančné vyhodnotenie projektu.
Projekt zrealizovaný.
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Rekonštrukcia oplotenia cintorína ul. Hlavná.

V mesiaci október - november pracovníci obce a MOS zrealizovali rekonštrukciu
oplotenia na ul. Hlavná. materiál sme zakúpili a všetky montážne práce zrealizovali
pracovníci obce a MOS. Dokončenie oplotenia sme realizovali v mesiaci apríl 2018. Všetky
stavebné práce realizovali pracovníci obce. Zakúpený bol len materiál.
Projekt zrealizovaný.

Výstavba 12 x b. j. - nájomné byty:

Dňa 17.01.2018 bolo stavebné konanie na uvedenú stavbu. Dňa 21.02.2018 bolo
vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2018. V súčasnej
dobe prebieha realizácia stavebných prác.
Realizácia projektu.

Projekt: Vybudovane chodníka na ul. Hlavná (smerom na obec Torysa).

Chodník chceme budovať hlavne pre bezpečnosť občanov. Dobudovaním chodníka
by sme dovŕšili výstavbu chodníkov v celkovej dĺžke okolo štátnej cesty, čím by sme značne
prispeli k zvýšeniu bezpečnosti občanov. Na túto stavbu bol zrealizovaný proces verejného
obstarávania, bola podpísaná zmluva a do 3 mesiacoch by mala byť stavba zrealizovaná.
V súčasnej dobe ešte zabezpečujeme vyjadrenia k čiastočnej uzávierke, dopravnému
značeniu a k zvláštnemu užívaniu štátnej cesty. Celkové náklady na stavbu sú vo výške
76 210,- € s DPH.
Realizácia projektu.

Projekt: Rekonštrukcia MK ul. Nachajky a časť ul. Mušinka

Z rezervného fondu ideme realizovať rekonštrukciu týchto dvoch ulíc. Zrealizovali
sme proces verejného obstarávania. Predpokladané náklady budú vo výške 62 000,- €
Realizácia projektu.

Projekt: Kanalizačná prípojka ul. Železničná.

Obyvatelia bývajúci v časti ulice Železničná s. č. 74, 75 požiadali obec o zrealizovanie
kanalizačnej prípojky do hlavného zberača na ul. Železničná. Pri realizácii kanalizácie v obci
sa táto časť neriešila, lebo bola vedená ako domová prípojka. Podobný projekt sme hradili
v roku 2015 tiež na ul. Železničná v časti Rajdačka. V súčasnej dobe zabezpečujeme
majetkoprávne usporiadanie prístupovej cesty k uvedeným nehnuteľnostiam,
zabezpečujeme dodávku materiálu.
Realizácia projektu.

Stavebné pozemky – Pozemkové úpravy – lokalita Dujava

Po niekoľkoročnej diskusii ohľadom lokality na výstavbu stavebných pozemkoch,
započali sme proces prípravných práce na stavebné pozemky v lokalite Dujava. Prvá etapa
započala v mesiaci máj 2017, kedy OÚ- odbor poľnohospodársky započal samostatný
proces zjednodušených pozemkových úprav v tejto lokalite. :
1.etapa: zisťovacie konanie (prieskum) o záujme rsp. nezáujme započať ZPU na uvedenej
lokalite (potrebujeme súhlas 50% vlastníkov). Náklady poštovné pre vlastníkov nebývajúcich
v obci zabezpečuje OÚ odbor poľnohospodársky.
2.etapa: register pôvodného stavu- kto koľko vlastní v uvedenej lokalite
3. etapa- návrh účelových komunikácii a pod.
V súčasnej dobe prebieha proces započatia JPU. Tieto aktivity už koordinujeme spoločne s
OÚ odpor poľnohospodársky Prešov. Dňa 04.07.2018 sa konalo ustanovujúce Valné
zhromaždenie vlastníkov pozemkov v tejto lokalite, kde boli zvolené riadiace orgány
združenia a schválené stanovy .
Realizácia projektu.

Kultúrny dom: stavebné úpravy

V roku 2017 sme rozšírili terajšiu kuchynku do priestoru malej chodby, ktorá je medzi
vstupom do KD a kuchynkou. Týmito stavenými opatreniami sme získali čiastočné zväčšenie
priestorov kuchynky. Zrealizovali sme práce na vonkajších úpravách KD a to v rozsahu:
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vybudovali sme sklad na uskladnenie hnuteľných veci a vybudovali sme prístrešky. Tieto
práce výlučné realizovali pracovníci, ktorí sú na projekte MOS. V súčasnej dobe realizujeme
vnútornú rekonštrukciu priestorov KD hlavne veľkej sály na prízemí. taktiež sme už
zrealizovali čiastočnú rekonštrukciu oporného múru okolo KD.
Realizácia projektu.

Iné projekty rok 2018 prípravné práce
Rekonštrukcia sýpky pri OcÚ a celkového areálu CĽK.

Z dôvodu, že sme sa rozhodli, odkúpiť kaštieľ a jeho okolie, nastala situácia kedy je
potrebné, aby sa navrhla celkom nová koncepcia využitia priestoru CĽK a kaštieľa.
V súčasnej dobe zabezpečujeme pomocou architektov návrh využitia a postupnosť prác na
priestore v celom areáli CĽK.
Príprava projektu.

Akčný plán okresu Sabinov:
Príprava projektu.

Výstavba kaplnky

Už dávnejšie uvažujeme s výstavbou lurdskej jaskyne ( socha Pani Márie
zabudovaná v kamenej stavbe). Už niekoľko rokov sa na ňu skladajú aj pútnici pešej púte do
Levoče. V tomto roku sa mi podarilo zabezpečiť aj finančný prísľub od rodiny Ďuricovej.
Podľa ich informácii už asi 5 000 € na túto aktivitu poslali na miestny farský úrad. Požadujú
však vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie s rozpočtom. Ďalšou dôležitou
otázkou je miesto vybudovania tejto aktivity. Po rozhovore so správcom farnosti sa javí ako
najvhodnejšia lokalita pri kantorni KN (C ) 18, 19/1 k. ú. Krivany .
Príprava projektu.

Rekonštrukcia Domu nádeje:

Dom nádeje bol daný do užívania ešte v roku 2001. V súčasnej dobe sa javí ako
nevyhnutné rekonštrukcia strechy, hlavne výmena krytiny. V súčasnosti je tam krytina
onduline a jej životnosť je už obmedzená. Navrhujem, aby sme zrekonštruovali výmenu
krytiny a taktiež navrhujeme menšiu rekonštrukciu vnútorných priestorov t.j. zriadenie
katafalku a úprava čelne steny. Taktiež je nutná rekonštrukcia ústredného vykurovania.
Zabezpečuje zjednodušenú projektovú dokumentáciu. Náklady na rekonštrukciu strechy
budú vo výške 12 000,- €. Rekonštrukcia vnútorného vybavenia sa pripravuje.
Príprava projektu.

Fond na podporu umenia: 25. roč. HTFF j. Lazoríka

Projekt sme podali ešte v októbri 2017 na 25. ročník HTFF J: Lazoríka. Projekt bol
podporený vo výške 2 500,-€. Pripravujú sa podklady k podpisu zmluvy.
Projekt schválený.
Projekty podané v roku 2018:
výzva
Názov projektu
1. Úrad vlády SR
2. Slovenský
futbalový zväz
3. Ministerstvo
Financií SR

Detská zóna hier v obci Krivanyvybudovanie detského bezúdržbového
ihriska pre deti vo veku 3-14 rokov
Podpora rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry- rekonštrukcia
zázemia futbalových štadiónov, šatne
a sociálnych priestorov.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
v obci Krivany- ide o rekonštrukciu
v dĺžke 2,7 Km ulica Nachajky,
Komenského a časti ulíc Ľadová a
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€požad.
13 000

Stav projektu

11 387

nepodporený
projekt

13 500

hodnotenie

Schválené vo
výške 9 500,- €

4. Prešovský
samosprávny
kraj
5. Úrad vlády SR

Mušinka
25. ročník HFF Jána Lazoríka- podpora 5 000
ľudového umenia a autentického
folklóru
Projekt: Vybudovane chodníka na ul.
Hlavná (smerom na obec Torysa).

Projekt
schválený vo
výške 2 500,- €
Schválené
15.000 ,- €

Odkúpenie kaštieľa:

V zmysle uznesenia OZ bolo schválené odkúpene kaštieľa a záhrady vo výške
190 000,- €. Obec zabezpečovala financovanie odkúpenia cez úver zo SZRB vo výške
150 000,- €. 10 000,-€ sme dávali z vlastných zdrojov. Zabezpečovali sme podklady k prijatiu
úveru. V súčasnej dobe prtebeiha administratívne zabezpečenie úveru, ktoré by malo byť
ukončené do 25.07.2018.
Realizácia projektu.

Ján Šejirman
starosta obce
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