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

Investičné a neinvestičné projekty v roku 2014
(k 26.06.2014)
Projekty žiadané z prostriedkov EÚ 2007 - 2013
Projekt EÚ - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Projekt je
schválený a je v štádiu realizácie. Zmluva NFP bola podpísaná 28.01.2013 na výšku
nákladov na projekt 185 866 € s DPH, NFP bude poskytnutý vo výške 176 572 € s DPH,
obec z vlastných zdrojov k tomu uhradí 5% t.j. 9 294 €. Proces verejného obstarávania na
dodávateľa stavby začal dňa 04.12.2013 ! Na základe verejného obstarávania je cena za
predmet zákazky vo výške ........ a súťaž vyhrala spoločnosť...... V súčasnej dobe je
ukončený a bol odovzdaný na kontrolu na riadiaci orgán. Po jeho skončení a skontrolovaní
na riadiacom orgáne, bude prebiehať samotná realizácia projektu.

Projekt FSR - Podpora komunitnej práce v obci Krivany – S riadiacim orgánom
bola podpísaná zmluva o realizácii projektu. Začiatok realizácie projektu je od júla 2012 do
30. júna 2014. Projekt je v štádiu realizácie, koniec projektu je 30.06.2014.
Projekt FSR - Podpora komunitnej práce v obci Krivany - Projekt je schválený.
Dňa 28.05.2013 sme na riadiaci orgán podali projekt. Doba realizácie projektu je od
01.07.2014 do 30.11.2015. Je podpísaná zmluva s riadiacim orgánom. Dňa 19.06.2014
prebehlo výberové konanie na asistenta TSP. TSP na základe metodického usmernenia
prechádza do nového projektu priamo z predchádzajúceho projektu.

Projekty EÚ na nové programové obdobie 2014 - 2020
Projekt EÚ - Protipovodňové opatrenia – Protipovodňové opatrenia na
Krivianskom potoku v obci Krivany. Výzva nebola a nebude už z eurofondov
vyhlásená v tomto programovom období - Príprava projektu. Dňa 27.02.2014 sme
požiadali OÚ odbor ŽP Sabinov o vydanie vodoprávneho povolenia na uvedenú stavbu. Až
26.05.2014 sme dostali rozhodnutie o povolení na uvedenú stavbu a to formou verejnej
vyhlášky. Právoplatné vodoprávne povolenie nadobudlo účinnosť až 10.06.2014. Pri tejto
stavbe sme museli realizovať aj nové stavebné povolenie na vjazdy do dvorov na niektoré
nehnuteľnosti, ktoré realizuje iný stavebný úrad. Museli sme
zabezpečovať celú
schvaľovaciu agendu, žiadosť o stavebné povolenie, vyjadrenie kompetentných orgánov,
vyjadrenia vlastníkov dotknutých nehnuteľností. K dnešnému dňu ešte nemáme vydané
stavebné povolenie na túto časť stavby. Vzhľadom na krátkosť času na podanie projektu
zabezpečujeme práce na príprave žiadosti a na príprave verejného obstarávania na
dodávateľa stavby, stavebný dozor. Verejné obstarávanie na tieto činnosti musí byť začaté
ešte pred podaním žiadosti. Riadiaci orgán zverejnil výzvu na podávanie projektov, na
základe uvedenej výzvy žiadosti na projekty sa majú podávať do 01.09.2014.

Projekt EÚ - Zmena palivovej základne budovy Obecného úradu v Krivanoch .
Máme zabezpečenú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie. Čakáme na vyhlásenie
príslušnej výzvy na čerpanie prostriedkov z EÚ.

Informácia o stave stavebných akcií - financovaných z vlastných a
iných zdrojov.
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Rekonštrukcia chodníkov 2013 - V súčasnej dobe pripravujem územné a stavebné
povolenie na túto stavbu a vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy k realizácii stavby.
Územné konanie bolo 29.05.2014 formou verejnej vyhlášky. Tieto opatrenie robíme na
zlepšenie bezpečnostnej situácie chodcov. Akciu budeme financovať z vlastných zdrojov
a plánujeme ju realizovať v mesiacoch 07-08. 2014. Dňa 10.06.2014 sa uskutočnilo výberové
konanie na dodávateľa stavby:
Záznam
z vyhodnotenia ponúk, predložených pre predmet zákazky
„Vybudovanie chodníkov v obci Krivany.“
(Zákazka na uskutočnenie stavebných prác a dodávku tovaru)
V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice VO obce Krivany,
vyhlásil verejný obstarávateľ výzvou na predloženie ponuky zo dňa 23.05.2014 súťaž na
zadanie zákazky: „Vybudovanie chodníkov v obci Krivany.“
V lehote stanovenej na predloženie súťažných ponúk, t. j. do 06.06.2014 boli
verejnému obstarávateľovi doručené ponuky týchto uchádzačov:
- RCM TRADE s.r.o., Jarková 41, 080 01 Prešov
- CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov
- MASTAF s.r.o., Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov
s nasledovnými parametrami plnenia stanoveného kritéria, ktorým je cena za celé dielo
vrátane DPH:
Uchádzač

CBR s.r.o.
Sabinov
RCM Trade
s.r.o.
Prešov
MASTAF
s.r.o.
Sabinov

Chodník ul.
Hlavnákaštieľ
(s DPH)
(EUR)
18 536,51

Chodník ul.
NachajkyHlavná
(s DPH)
(EUR)
5 273,23

Chodník
pod
kaštieľom
(s DPH)
(EUR)
5 257,94

Cena
celkom
(s DPH)
(EUR)

Vyhodnotenie

29 067,68

úspešná

22 836,98

6 415,42

6 746,42

35 998,82

neúspešná

23 312,93

5 822,48

7 188,20

36 323,61

neúspešná

Komisia, ktorá zrealizovala vyhodnotenie ponúk:
JUDr. Karabaš Jozef, predseda komisie
Šejirman Peter
Dlugoš Marek
konštatovala, že všetky predložené ponuky spĺňajú podmienky účasti, stanovené
v súťažných podkladoch v plnom rozsahu, následne vyhodnotila súťažné ponuky na základe
stanovených kritérií – najnižšia cena predmetu zákazky v eurách vrátane DPH. Na základe
posúdenia návrhu plnenia kritéria ponúknutého jednotlivými uchádzačmi sa úspešnou
ponukou stala ponuka uchádzača:
• CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov
Ďalej poverená komisia rozhodla označiť ako neúspešné ponuky uchádzačov:
• RCM TRADE s.r.o., Jarková 41, 080 01 Prešov
• MASTAF s.r.o., Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov

Rekonštrukcia MK ul. Pod Huru – prepojenie na ul. Kostolná. Jedná s o položenie
asfaltu na uvedených uliciach v hrúbke 6 cm. Okolo rekonštrukcie tejto MK je potrebné
zrealizovať aj opravu miestnych priekop na dažďovú vodu. V súčasnej dobe tieto práce
zabezpečujeme cez menšie obecné služby (výkop rýh, betónovanie, úprava jestvujúcej
dlažby a pod.). Pokládku asfaltu treba realizovať na plochu cca 1000 m2. Ďalšie náklady
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počítame na úprave verejného priestranstva na ul. Pod Huru (pozemok po bývalej rómskej
6.bj.). Chceme tam zrealizovať výsadbu zelene. Akcia bude financovaná z vlastných
prostriedkov obce a na základe výberového konania bude vo výške 17 000,- €. Akcia je
v štádiu realizácie .
Záznam
z vyhodnotenia ponúk, predložených pre predmet zákazky
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií- ul. Pod Huru.“
(Zákazka na uskutočnenie stavebných prác)
V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice VO obce Krivany,
vyhlásil verejný obstarávateľ výzvou na predloženie ponuky zo dňa 22.05.2014 súťaž na
zadanie zákazky: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií- ul. Pod Huru.“
V lehote stanovenej na predloženie súťažných ponúk, t. j. do 29.05.2014 boli
verejnému obstarávateľovi doručené ponuky týchto uchádzačov:
- CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov
- Derrota s.r.o., Weberova 2, 080 01 Prešov
- Juno D.S. s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa
- C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Prešov - Ľubotice
s nasledovnými parametrami plnenia stanoveného kritéria, ktorým je cena za celé dielo
vrátane DPH:
Uchádzač

Cena
Cena za recyklát za m2 Vyhodnotenie
za klasický asfalt za m2
(s DPH)
(s DPH)
(EUR)
(EUR)
úspešná
Juno DS,
17,10
Stará Ľubovňa
15,18
CBR s.r.o,
17,40
15,60
neúspešná
Sabinov
CMR Slovakia,
neúspešná
Prešov
19,50
0
Derrota s.r.o,
–––––––
–––––––
vyradená
Prešov
Komisia, ktorá zrealizovala vyhodnotenie ponúk: Ing. Lipovská Eva, predseda komisie
Šejirman Peter
Kožar Stanislav
navrhla, že vzhľadom na nízke rozdiely cien za m2 pri klasickom asfalte a recykláte sa budú
vyhodnocovať ceny za klasický asfalt, ďalej konštatovala, že predložená ponuka od
spoločnosti Derrota s.r.o. je vyradená zo súťaže o získaní zákazky, keďže v cenovej ponuke
na klasický asfalt bol nacenený betón asfalt po zhutnení II. triedy. Všetky ostatné predložené
ponuky spĺňajú podmienky účasti, stanovené v súťažných podkladoch v plnom rozsahu,
následne komisia vyhodnotila súťažné ponuky na základe stanovených kritérií – najnižšia
cena predmetu zákazky v eurách vrátane DPH. Na základe posúdenia návrhu plnenia
kritéria ponúknutého jednotlivými uchádzačmi sa úspešnou ponukou stala ponuka
uchádzača:
• Juno D.S. s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa
Ďalej poverená komisia rozhodla označiť ako neúspešné ponuky uchádzačov:
• CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov
• C.M.R. Slovakia s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Prešov - Ľubotice
z dôvodu vyššej ponúknutej ceny v porovnaní s cenou ponúknutou úspešným uchádzačom.

Drevené autobusové zástavky 2 ks. Zástavky sú vyrobené a nainštalované ako súčasť
regenerácie centra obce, ale hradené už z vlastných zdrojov. Jedna zástavka je umiestnená
pri hospodárskom dvore, druhá je umiestnená v centre obce pri obchodoch. Uvažujme ešte
z realizáciou osvetlenia týchto zastávok. Bolo vykonané výberové konanie. Náklady na
výrobu a montáž sú vo výške 5.600 €. Akcia zrealizovaná, finančné nevysporiadaná.
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Výstavba chodníka na miestnych cintorínoch. Na miestnom cintoríne na ul.
Cintorínska chceme vybudovať prístupové chodníky, ktoré v prvom rade zabezpečia dobrý
prístup k hrobový miestam, skultúrnia prostredie. Materiál na vybudovanie (dlažba
a obrubníky) chceme použiť v prevažnej miere z vlastných zdrojov. V súčasnosti
zabezpečujeme kompletnú výmenu oplotenia okolo celého cintorína na ul. Cintorínska. Akcia
je v štádiu realizácie a prípravy.
Rekonštrukcia oplotenia v centre obce a pri kultúrnom dome. Vzhľadom na
opotrebovanie a na skultúrnenie prostredia v centre obce a pri kultúrnom dome navrhujeme
zrealizovať rekonštrukciu oplotenia od pozemku KN (C) p. č 45,46 a pri kultúrnom dome.
Materiál a celkové náklady budú vyčíslené po spracovaní štúdie, ktorá určí aký materiál
máme použiť v súvislosti na už jestvujúcu úpravu centra obce. Akcia je v štádiu prípravy.

Výsadba drevín a stromov: Aj v tomto roku pokračujeme vo výsadbe zelene a kvetov.
V roku 2013 sme vysadili rôzne druhy stromov na lokalitu „Učiteľovo“. V tomto roku v tejto
výsadbe pokračujeme a to v lokalite Učiteľovo a na priestranstve na ul. Pod Huru - cesta ku
vodojemu.
Taktiež máme spracovaný projekt na regeneráciu priestranstva pod kostolom pri dome
smútku, výsadbu kvetov okolo chodníka na ul. Hlavná smerom na obec Torysa a na ul.
Železničná. Tieto aktivity majú zabezpečiť skultúrnenie prostredia v našej obci smerom
k občanom a návštevníkom obce. Na túto aktivitu sme podali projekt na program obnovy
dediny - zelené dediny. Projekt nám bol schválený vo výške 5 000 €. Na tieto aktivity sme
realizovali aj výberové konanie, ktoré vyhrala spoločnosť Iberis Šarišské Michaľany.
V súčasnosti čakáme za podpisom zmluvy s riadiacim orgánom. Akcia je v štádiu realizácie.
Záznam
z vyhodnotenia ponúk, predložených pre predmet zákazky
„Výsadba zelene vo verejných priestranstvách obce Krivany.“
(Zákazka na dodávku tovaru a poskytnutie služieb)
V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice VO obce Krivany,
vyhlásil verejný obstarávateľ výzvou na predloženie ponuky zo dňa 14.05.2014 súťaž na
zadanie zákazky: „Výsadba zelene vo verejných priestranstvách obce Krivany.“
V lehote stanovenej na predloženie súťažných ponúk, t. j. do 21.05.2014 boli
verejnému obstarávateľovi doručené ponuky týchto uchádzačov:
- Vladimír Lazor- Záhradníctvo Iberis, Hviezdoslavova 17, 082 22 Šarišské
Michaľany
- eXteriéry.sk, s.r.o., Hapáková 7 080 06 Ľubotice
s nasledovnými parametrami plnenia stanoveného kritéria, ktorým je cena za celé dielo
vrátane DPH:
Cena celkom Vyhodnotenie
(s DPH)
(EUR)
úspešná
Vladimír Lazor- Záhradíctvo Iberis,
5 531,15
Šarišské Michaľany
eXteriéry.sk s.r.o.,
6 594,43
neúspešná
Ľubotice
Uchádzač

Osoba, ktorá zabezpečovala prieskum trhu poverená verejným obstarávateľom a
zrealizovala vyhodnotenie ponúk:
konštatovala, že všetky predložené ponuky spĺňajú podmienky účasti, stanovené
v súťažných podkladoch v plnom rozsahu, následne vyhodnotila súťažné ponuky na základe
stanovených kritérií – najnižšia cena predmetu zákazky v eurách vrátane DPH. Na základe
posúdenia návrhu plnenia kritéria ponúknutého jednotlivými uchádzačmi sa úspešnou
ponukou stala ponuka uchádzača:
• Vladimír Lazor- Zahradníctvo Iberis, Hviezdoslavova 17, 082 22 Šarišské
Michaľany
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Ďalej poverený zamestnanec rozhodol označiť ako neúspešné ponuky uchádzačov:
• eXteriéry.sk, s.r.o., Hapáková 7 080 06 Ľubotice
z dôvodu vyššej ponúknutej ceny v porovnaní s cenou ponúknutou úspešným uchádzačom.

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. Uvedená cyklomagistrála
vedie z Lipian smerom cez našu obec do obce Torysa a potom smerom na Obec Šambron
až do Poľska. V súčasnej dobe je vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti od V. Šariša po
Lipany, ktorú sponzorovali súkromné spoločnosti. Snahou je, aby sme nestali v závese pri
príprave tejto akcie, lebo vyzerá to tak, že realizácia sa môže skončiť v meste Lipany a na
ďalšiu etapu budú finančné zdroje oveľa neskôr. Z uvedených dôvodov vyvíjame aktivity na
vypracovaní štúdie z mesta Lipany smerom na obec Brezovica, ako územie značne
zaťažené dopravou. Budovanie cyklotras sa konečne dostáva do pozornosti štátu, VÚC
a bolo by vhodné, aby sa do tohto procesu zapojili aj samosprávy, ktoré budú
najdôležitejšími prvkami pri príprave a realizácii cyklotras. Príprava projektu.

Zámery nájomné byty, byty v budove OcÚ na odpredaj, stavebné pozemky
Na základe uznesenia OZ zabezpečujeme uvedené činnosti. Bolo zrealizované výberové
konanie na vypracovanie projektových štúdií, ktoré sa v súčasnosti po častiach realizujú. Na
25. zasadnutí OZ sa bude prejednávať štúdia na využitie priestorov v budove obecného
úradu. Realizácia projektu.

Zmena územného plánu. Územný plán obce bol vypracovaný a schválený ešte v roku
2008. Z uvedeného dôvodu bude potrebné zaktualizovať územný plán s výhľadom na ďalší
rozvoj obce. Príprava projektu.

Porucha na vodovodných rozvodoch v ZŠsMŠ Krivany.
Rozpočtové náklady na základe projektovej dokumentácie na odstránenie poruchy
a práce súvisiace s údržbou potrubia v základnej škole sú vo výške 11 000 €. V súčasnej
dobe realizujeme spresnenie skutočných nákladov na práce súvisiace s odstránením
poruchy. Škola investovala do tejto akcie 5 000,- €. Náklady zo strany obce sú vo výške
2856 €. Akcia zrealizovaná.

Prístrešok pri OcÚ. Vzhľadom na aktivity, ktoré realizujeme a materiál, ktorý máme k
dispozícii, bude potrebné vybudovať prístrešok (uvažujeme drevený, aby urbanisticky
zapadol do areálu): Navrhujeme ho vybudovať na voľnom priestranstve v areály OcÚ. Máme
pripravenú projektovú štúdiu. Realizácia bude záležať od finančných možností obce.
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