OBEC – obecný úrad Krivany, Záhradná 46, 082 71 okr. Sabinov,
IČO- 327298, DIČ- 2020711561,mobil: 0905-421531, tel./fax:051-4572055,
e-mail:starosta@krivany.sk, obec@krivany.sk, www.krivany.sk

Granty a dotácie roku 2014:
(k 26.06.2014)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Projekt: Projektová dokumentácia – kanalizácia – RO Krivany
Popis projektu: V rámci predloženého projektu sme získali finančné prostriedky na
vypracovanie projektovej dokumentácie na odkanalizovanie rómskej osady do verejnej
kanalizácie v obci Krivany. Projekt bol schválený. Už v decembri 2013 sme realizovali
verejné obstarávanie, ktorého predmetom zákazky bolo vypracovanie projektovej
dokumentácie – kanalizácia - RO Krivany.
Po vyhodnotení verejného obstarávania sa v januári 2014 dohodli podmienky na
vypracovanie projektovej dokumentácie s úspešným uchádzačom verejného obstarávania
a podpísala sa zmluva na daný predmet zákazky. V januári 2014 projektant vypracoval 1.
stupeň projektovej dokumentácie pre územné konanie. Prebieha proces územného
rozhodnutia na uvedenú stavbu.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 6 500 €, pričom výška
dotácie z Ministerstva vnútra SR predstavuje 5 000 € a spolufinancovanie obce na
danom projekte je vo výške 1 500 €.
Projekt je v štádiu realizácie.

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Projekt: Zvýšenie bezpečnosti v obci Krivany
Popis projektu: Cieľom predloženého projektu je získať finančné prostriedky na
vybudovanie radarových meračov rýchlosti a dobudovanie kamerového systému a tým
posilniť dozor nad verejným poriadkom v obci. Projekt bol zaslaný v novembri 2013.
Celkové náklady na tento projekt by boli vo výške 15 000 €, pričom výška požadovanej
dotácie predstavuje 12 000 € a spolufinancovanie obce na danom projekte je vo výške
20 % z celkových nákladov, t.j. 3 000 €.
Projekt je v štádiu posudzovania.

Ministerstvo kultúry SR
Projekt: 21.ročník Hornotoryského folklórneho festivalu Krivany 2014
(15. – 16. 08.2014)
Popis projektu: Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu je získať
dotáciu z Ministerstva kultúry SR na organizáciu 21.roč. Hornotoryského folklórneho
festivalu. Projekt bol podaný v decembri 2013.
Celkové náklady na tento projekt boli v projekte určené vo výške 15 000 €, pričom
výška požadovanej dotácie z Ministerstva kultúry SR predstavuje
13 500 € a spolufinancovanie obce na danom projekte je vo výške 1 500 € (10 %
spoluúčasť obce na financovaní projektu). Projekt bol schválený vo výške 1 500 €.
Program obnovy dediny 2014

Projekt: Oddychová zóna Tarenky
Popis projektu: Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu je získať
dotáciu na vybudovanie oddychovej zóny. Projekt je zameraný na vyčistenie studničky,

vybudovanie prestrešenia nad studničkou, úpravu terénu, výsadbu lesnej dreviny,
vybudovanie posedenia s prestrešením, murovaným ohniskom, lavičkami a informačnými
tabuľami. Projekt bol podaný v októbri 2013.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 8 039,85 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 5 000 € a spolufinancovanie obce na danom projekte
je vo výške 3 039,85 €. Projekt neschválený .
Program obnovy dediny- zelená dedina 2014

Projekt: Výsadba zelene vo verejných priestranstvách obce Krivany
Popis projektu: Účelom realizácie projektu je vytvorenie estetického a funkčného verejného
priestoru obce Krivany v určených polohách a to konkrétne:
- Zeleň verejného priestranstva „Kantoreň“ – okolie kostola a domu smútku
- Zeleň uličného priestoru – Železničná ul.
- Zeleň uličného priestoru – Hlavná ul.
V týchto častiach chceme podľa priloženej projektovej dokumentácie vysadiť nové dreviny,
stromy, kríky, trvalky a byliny, upraviť pôvodný terén a trávnaté plochy. Projekt bol zaslaný
v decembri 2013. Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 6 610,34 €,
pričom výška požadovanej dotácie predstavuje 5 000 € a spolufinancovanie obce na
danom projekte je vo výške 1 610,34 € (t.j. 24,36% z celkových nákladov potrebných
pre realizáciu projektu. Projekt bol schválený vo výške 5 000 €.
Nadácia Ekopolis a Slovnaft
Zelené oázy 2014

Projekt: Oddychová zóna Tarenky
Popis projektu: Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu je získať
dotáciu na vybudovanie oddychovej zóny. Projekt je zameraný na vyčistenie studničky,
vybudovanie prestrešenia nad studničkou, úpravu terénu, výsadbu lesnej dreviny,
vybudovanie posedenia s prestrešením, murovaným ohniskom, lavičkami a informačnými
tabuľami. V decembri roku 2013 sme podali elektronickou formou predbežnú žiadosť na
projekt, z 312 projektov predložených nadácii Ekopolis sme v januári 2014 dostali oznámenie
o postupe nášho projektu do druhého kola a zároveň boli vyzvaní, aby sme finálne projekty
do druhého kola zaslali do 17.02.2014. Finálny projekt bol zaslaný. Celkové náklady na
tento projekt boli vyčíslené vo výške 8 039,85 €, pričom výška požadovanej dotácie
predstavuje 5 000 € a spolufinancovanie obce na danom projekte je vo výške 3 039,85
€. Projekt nebol schválený.
Ministerstvo financií SR
Výťažky z lotérií
Projekt: Obnova obecnej budovy v športovo-oddychovej zóne Krivany
Popis projektu: Vypracovaním projektu sme žiadali dotáciu na vonkajšiu rekonštrukciu šatní
na futbalovom ihrisku, ktorá v sebe zahŕňa výmenu okien, dverí a obnovu fasády budovy.
Projekt na Ministerstvo financií bol zaslaný 18.03.2014.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 18 997,09 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 13 500 € a spolufinancovanie obce na danom
projekte je vo výške 5 497,09 €.
Projekt je v štádiu posudzovania.
Slovenská sporiteľňa a Nadácia Pontis
Obce bližšie k Vám 2014
Projekt: 21. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu
Popis projektu: Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu je získať
dotáciu na organizáciu 21.roč. Hornotoryského folklórneho festivalu. Projekt bol podaný

v marci 2014. Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 10 200 €,
pričom výška požadovanej dotácie predstavuje 5 000 € a spolufinancovanie obce na
danom projekte je vo výške 5 200 €. Projekt nebol podporený.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Projekt: Sklad paliva- rómska osada Krivany
Popis projektu: Zámerom vypracovania a následného predkladania projektu je získať
z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity finančné prostriedky na vybudovanie
Skladu paliva v rómskej osade Krivany. Projekt bol zaslaný 14.4.2014
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 22 303 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 14 937 € a spolufinancovanie obce na danom
projekte je vo výške 7 366 €. Projekt je v štádiu posudzovania.
SPP a Nadácia SPP
Program SPPoločne
Projekt: 21. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu
Popis projektu: Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu je získať
dotáciu na organizáciu 21.roč. Hornotoryského folklórneho festivalu. Projekt bol podaný
v 15.04.2014. Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 15 300 €,
pričom výška požadovanej dotácie predstavuje 6 000 € a spolufinancovanie obce na
danom projekte je vo výške 9 300 €. Projekt je v štádiu posudzovania.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
Projekt: 21. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu
Popis projektu: Na základe výzvy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
chceme vypracovať a následne predložiť projekt zameraný na získanie finančných
prostriedkov potrebných na organizáciu tohtoročného 21. ročníka Hornotoryského
folklórneho festivalu. Projekt sme podali dňa 13.5.2014. Maximálna výška dotácie je 5 000 €.
Projekt je v štádiu posudzovania.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja
Projekt : Záchrana krajovo - dokumentačných diel Jana Lazorika.
Popis projektu: Na základe výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2014
chceme vypracovať a následne predložiť projekt zameraný na získanie finančných
prostriedkov na druhé vydanie krajovo dokumentačných kníh Jána Lazoríka, publikáciu
nových zbierok ako aj na výrobu multimediálnych nosičov s pôvodnými krivianskými filmami,
scénkami a pod.
Projekt sme podali dňa 13.5.2014. Projekt je v štádiu posudzovania.

Nové projekty:
Environmentálny fond :
Projekt: Zateplenie budovy obecného úradu v Krivanoch. Výzva na podávanie
žiadosti bola vyhlásený dňa 1.5.2014. Termín odovzdávania ŽoNFP: je do 31.7.2014
(vrátane). Na základe uvedenej výzvy navrhujeme podať projekt na dokončenie zateplenia
budovy obecného úradu. Projekt by mal obsahovať: dokončenie zateplenia budovy
obecného úradu, výmena krovy , výmena okien prihliadnuc na dispozičné riešenie
vnútorných priestorov v zastavenej časti budovy obecného úradu. V súčasnosti urýchlene
zabezpečujeme vypracovanie projektovej dokumentácie, statický posudok, tepelno-

energetické posúdenie stavby, žiadosť na stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých
orgánov. Náklady v zmysle výzvy môžu byť do výške 200 000,- €. Príprava projektu.

