Obec 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.obeckrivany.sk
k bodu 4 - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 26.07.2016

Materiál na 13. zasadnutie OZ - 29.09.2016
V tomto roku sa začínajú vyhlasovať nové výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov na
programové obdobie 2014 -2020. Do niektorých projektov sme sa ako obec už zapojili. Dá sa
predpokladať, že väčšie investičné projekty a výzvy budú realizované až v priebehu rokov
2017 - 2018. Z uvedeného dôvodu aj my ako miestna samospráva si budeme musieť urobiť
priority v rámci investičnej a neinvestičnej výstavby. V roku 2016 nebudeme robiť väčšie
investičné projekty, preto navrhujem, aby sme sa sústredili na menšiu údržbu obecného
majetku, dobre sa projekčne pripravili na pripravované výzvy a zamerali sa v tomto roku na
majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností v užívaní obce. Ide najmä o majetko-právne
vysporiadanie časti futbalového ihriska, miestnych cintorínov, miestnych komunikácií najmä
na ul. Pod Koscelcom. V tomto roku by bolo dobre, aby sme financie ušetrili na rekonštrukciu
niektorých miestnych komunikácií - ul. Nachajky, ul. Komenského, časť ulice Železničná
a časť ulice Ľadová.
Z hľadiska údržby realizovať len havarijné stavy na majetku obce. Bude prioritne potrebné
riešiť odvodnenie cesty od svahu na ul. Ľadová (od mosta smerom na lokalitu Učiteľovo).
Návrh je súčasťou tohto bodu.

Akčný plán okresu Sabinov:
AP okrese Sabinov bol schválený na výjazdovom zasadnutí vlády SR v meste
Sabinov. V súčasnosti sa začínajú realizovať práce prípravne projekty, ktoré sa budú
tykať vzdelávacích programov a sociálnych podnikoch.

Projekty EÚ – nové programové obdobie 2014-2020
Protipovodňové opatrenia na Krivianskom potoku v obci Krivany. Pripravujeme
sa na novú výzvu z nového programovacieho obdobia. Výzva by mala byť vyhlásená
v priebehu roku 2016. Príprava projektu.

Rozšírene kanalizácie – rómska osada Krivany. Pripravujeme sa na novú výzvu
z nového programovacieho obdobia. Výzva by mala byť vyhlásená v priebehu roku 2016.
Príprava projektu.

Prioritná osi 4 OP Ľudské zdroje - Terénna sociálna práca v obciach. Žiadosť
sme zaslali dňa 18.01.2016. Uzávierka výzvy bola dňa 03.02.2016. Žiadosť sme zaslali na 1
pracovníka na TSP a 1 pracovníka TP. Žiadosť schválená. Prebehlo výberové konanie na 1
pracovníka TP. Podklady sú na kontrole na riadiacom orgáne. Prebieha 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). Príprava projektu.

Investičná aktivita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného
riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Popis projektu: Zateplenie budovy obecného úradu v Krivanoch.

Výzva na
zateplenie verejných budov bola vyhlásená začiatkom tohto roku. Na základe podmienok
výzvy sme začali príslušné technické zabezpečenia a plnenia podmienok výzvy. Bola to
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najmä úvaha o vybudovaní fotovoltaiky a neskôr to bol návrh na ohrev vody cez solárne
panely. Po príprave týchto technických podmienok a následne po konzultácii na riadiacom
orgáne výzvy, nám ale bolo doporučené, aby sme v ďalšej činnosti na príprave tohto projektu
nepokračovali a to z dôvodu, že nespĺňame kritériá výzvy a to hlavne: budova sa nezatepľuje
ako celok, lebo časť budovy už máme zateplenú a sú aj vystavené obecné byty. Ďalšia
prekážka je to, že z celkovej výmery budovy môže na prenájom byť len 10% plochy.
Z uvedených dôvodov sme pozastavili prípravné projektové práce na tomto projekte.
Zásobník 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 by mala byť vyhlásená na jeseň roku 2016 a je dvojkolova.
V prvom kole sa budú hodnotiť projektové zámery a až v druhom kolo sa budú hodnotiť
projekty. Projekt je v štádiu prípravy

Informácia o stave stavebných akcií - financovaných z vlastných a
iných zdrojov.
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. Z dôvodu naliehavejších investičných zámerov navrhujeme realizovať len vstup
do cintorína. Príprava projektu. Projekt realizovať v roku 2017-2018.
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. Pri KD by bolo vhodné, aby sme
upravili aj okolitý priestor, t. j odstránili plechový sklad, vybudovali tam drevený prístrešok a taktiež je
nutné zrealizovať teréne úpravy dvora pri KD. Materiál a celkové náklady budú vyčíslené po
spracovaní štúdie, ktorá určí aký materiál máme použiť v súvislosti na už jestvujúcu úpravu centra
obce. Príprava projekt . Projekt realizovať v roku 2017.
Rekonštrukcia okolia priestranstiev obecného úradu.
Značnú časť prác chceme vykonať ešte v tomto roku, v budúcom roku by sa riešili len asfaltové
povrchy. Realizujeme aj prípravu stavebného projektu na podanie stavebného povolenia na túto akciu.
Projekt je v štádiu realizácie. Realizácia projektu v rokoch 2016 -2017
Odvodnenie miestnej komunikácie na ul. Ľadová a časti ul. Kostolná – počítame s vybudovaním
odvodňovacej priekopy z materiálu ako sme to urobili na ul. Železničná a to z dôvodu, že v tejto časti
ulice pravidelne dochádza k zosuvu svahu. Ulica Kostolná - navrhujme odvodnenie tejto komunikácie
v časti od hasičskej zbrojnice až ku kostola. Materiál na túto akciu si vyrobíme sami a taktiež aj sami
môžeme realizovať práce pomocou MOS. Príprava projektu. Projekt realizovať v roku 2017-2018.
Prenájom a odkúpenie budovy na hospodárskom dvore.
V mesiaci november sme podali žiadosť na odkúpenie stavby.
Prebieha posudzovanie žiadosti.
Projekt: Vybudovane chodníka na ul. Hlavná (smerom na obec Torysa).
Obec začala prípravné projektové a geodetické práce na vybudovaní chodníka okolo hlavnej cesty 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. V súčasnosti sa realizujú projektové prác.
Po ich ukončení bude potrebné realizovať územné a stavebné povolenie. Stavebné povolenie
môžeme dostať až v roku 2017. Realizácia môže byť až v roku 2017 z dôvodu zimnej údržby štátnej
cesty, ktorá trvá od 1. novembra- do 30 marca . Projekt je v štádiu prípravy. Projekt realizovať
v roku 2017.

2

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. Obec by mala náklady len s nákupom materiálu, zemné a montážne
práce si budú hradiť vlastníci týchto nehnuteľnosti. Náklady na materiál by mali byť podľa rozpočtu vo
výške 4 500,- €. Potreba schválenia projektu.
Projekt: Rekonštrukcia časti ulíc Železničná a Mušinka.
Z bezpečnostných dôvodov bude potrebné riešiť rekonštrukciu miestnych komunikácii obnova
asfaltového povrchu z dôvodu ich značného poškodenia. Na zul. Mušinka sme realizovali opravu
pomocou asfaltového postreku, ale táto metóda sa neosvedčila. Zložitá situácia je aj na ul. Železničná
ku železničnému mostu. Na ul. Železničná treba rekonštruovať cestu v dĺžke 250 m a na ul. Mušinka
v dĺžke 248 m. Projekt realizovať v roku 2017-2018.
VO na asfalt z roku 2014:
Uchádzač
Cena
Cena za recyklát za m2 Vyhodnotenie
za klasický asfalt za m2
(s DPH)
(s DPH)
(EUR)
(EUR)
spoločnosť,
Stará Ľubovňa
17,10
15,18
spoločnosť,
17,40
15,60
Sabinov
spoločnosť,
Prešov
19,50
0

Pripravované projekty z dotácii a vlastných zdrojov:
POD - Program obnovy dediny
Názov projektu: Integrovaná preventívna ochrana vôd na území katastra obce
Krivany – projekt je v štádiu realizácie
Popis projektu: Vypracovanie projektovej dokumentácie s návrhmi riešenia pre rizikové
oblasti obce Krivany pred povodňami a suchom, ako aj stav poškodenia krajiny a jej
problémov povodní je potrebné riešiť na celom území katastra obce, aby sa vytvorila ochrana
pred lokálnymi záplavami a pred nebezpečným suchom. Riziká v súčasnosti predstavuje
odtekajúca dažďová voda a bahno pri výdatných zrážkach z poškodenej krajiny. Projektová
dokumentácia významne pomôže obci odolávať problémom povodní, prispeje
k ozdravovaniu klímy a zmierneniu extrémnych horúčav.
Začiatok projektu: 05.2016
Ukončenie projektu: 09.2016
Požadovaná výška dotácie: 4 655 € (95%)
Vlastné zdroje: 245 € (5%)
Celkové náklady projektu: 4 900 €

Realizácia projektu.

Výzva na rekonštrukciu príp. výstavbu telocvične (Ministerstvo školstva)
Popis projektu: Poskytnutie finančných prostriedkov v pôsobnosti Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Obec Krivany ako zriaďovateľ Základnej
školy s materskou školou Krivany žiadala o poskytnutie finančných prostriedkov na
vybavenie telocvične.
Žiadaná výška dotácie: 4 800,- €
Schválená výška dotácie: 3 900,- €
Spolufinancovanie: 390,- €
Celkové náklady projektu: 4 290,- €
Projekt je v štádiu realizácie
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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. Príprava projektu

Zámery nájomné byty, byty v budove OcÚ na odpredaj, stavebné pozemky
V mesiaci október roku 2015 sme podali žiadosť na majetko-právne usporiadanie parciel pre
stavebné pozemky v lokalite Pod Huru , ktoré sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi
Krivany. Na základe stanoviska biskupského úradu cirkev nemôže odpredať svoj majetok.
Návrh je, aby obec zabezpečila všetky siete a cirkev sa majetko-právne vysporiada
samostatne so záujemcami o stavebné pozemky. Z dôvodu nevýhodnosti tohto návrhu,
navrhujem započať prípravne práce na stavebné pozemky v lokalite Dujava. Prvá etapa by
bolo, započatie prác na Zjednodušených pozemkových úpravách. Príprava projektu.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Projekt: Zmeny a doplnky územného plánu obce Krivany
Popis projektu: Projekt je finančne vysporiadaný. Prebieha ešte schvaľovací proces
doplnkov územného plánu. Prebieha realizácia projektu.

Ministerstvo financií SR
Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií
Pripravujeme projekt na dotáciu z ministerstva financií na obnovu a zveľadenie obecného
majetku. Podali sme žiadosť na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Žiadosť bola podaná
dňa 30.03.2016. Uvedený výzva zo strany ministerstva nebola ani vyhodnotená. Príprava
projektu .

Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Projekt: Chodník k rómskej osade v obci Krivany
Popis projektu: Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu prístupu do rómskej osady, bude
potrebné realizovať výstavbu chodníka, lebo najmä v daždivom počasí obyvatelia osady
nechodia po provizórnom chodníku, ale začínajú zase chodiť po štátnej ceste. Je potrebné
majetko-právne vysporiadať pozemky.
Popis projektu: Obec z nájmu z rómskych bytov zakúpila prenosné plechové sklady na
drevo (garáže). Tie sa zakúpili z dôvodu, že obec podala žiadosť na stavebný úrad
na odstránenie stavieb a z tohto dôvodu nájomníci už nemali prístrešky na skladovanie
dreva. Touto aktivitou sme riešile aj estetický vzhľad okolia rómskej osady, ktorý je často
kritizovaný. V osade začínajú byť problémy s platbou za odvoz tekutého odpadu. VVS zvýšila
cena za odvoz tekutého odpadu niekoľkonásobne vyššie oproti stavu z roku 2015. Taktiež
máme problém, že žumpa pri osade sa veľmi rýchlo naplňuje, ale nie je to z dôvodu spotreby
odpadovej vody. V mesiaci jún sme dali namontovať nové domové vodomery a súčasne
sledujeme spotrebu na hlavnom vodomere a na nových vodomeroch. Z uvedeného dôvodu
požiadame splnomocnenca o preplatenie plechových skladov a v prípade schválenia
projektu zaplatené peniaze za sklady by sme dali na úhradu odpadovej vody. O znížení ceny
za likvidáciu tekutého odpadu jednáme aj z VVS Košice a Prešov.
Príprava projektu.

POD - Program obnovy dediny
Názov projektu: Integrovaná preventívna ochrana vôd na území katastra obce Krivany
Popis projektu: Vypracovanie projektovej dokumentácie s návrhmi riešenia pre rizikové
oblasti obce Krivany pred povodňami a suchom, ako aj stav poškodenia krajiny a jej
problémov povodní je potrebné riešiť na celom území katastra obce, aby sa vytvorila ochrana
pred lokálnymi záplavami a pred nebezpečným suchom. Riziká v súčasnosti predstavuje
odtekajúca dažďová voda a bahno pri výdatných zrážkach z poškodenej krajiny. Projektová
dokumentácia významne pomôže obci odolávať problémom povodní, prispeje
k ozdravovaniu klímy a zmierneniu extrémnych horúčav.
Začiatok projektu: 05.2016
Ukončenie projektu: 09.2016
Žiadaná výška dotácie: 4 655 €
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Schválená výška dotácie: 4 655,- €
Celkové náklady za dielo: 6 039,- €
Spolufinancovanie: 1 384,- €
Úspešný uchádzač vybratý na základe verejného obstarávania: Hydroland s.r.o.,
Čermeľská cesta 1439/24, 040 01 Košice
Projekt je vo fáze realizácie.

FPU – Fond na podporu umenia
Názov projektu: 23. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu J. Lazoríka

Popis projektu: Organizácia 23. ročníka a Hornotoryského folklórneho festivalu v areáli
Centra ľudovej kultúry v Krivanoch. Tento ročník zároveň chceme venovať spomienke
a pamiatke hlavnému zakladateľovi festivalu, Jánovi Lazoríkovi. Cieľom festivalu je
prezentovať jednotlivé špecifiká ľudovej kultúry a to najmä jedinečných hudobných ľudových
nástrojov, hudieb, tancov, scénok. Festivalu sa zúčastnia menšie domáce folklórne skupiny
a sólisti z okolitých miest a obcí, popredné domáce folklórne súbory a zahraničné súbory.
Začiatok realizácie: 12.08.2016
Koniec realizácie: 13.08.2016
Žiadaná výška dotácie: 8 500 €
Schválená výška dotácie: 4 000,- €
Spolufinancovanie: 13 000,- €
Celkové náklady projektu: 17 000,- €
Prebeiha realizácia projektu

MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky - Individuálne potreby obcí
2016
Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v obci Krivany
Popis projektu: Niektoré miestne komunikácie sú v zlom technickom stave a preto
potrebujú prejsť nutnou rekonštrukciou a modernizáciou. Tieto komunikácie sa nachádzajú
v stave poškodeného asfaltového povrchu pre množstvo výtlkov, ku ktorým došlo
v predchádzajúcich rokoch, keď sa na celom katastrálnom území obce budovala kanalizácia.
Po výkopových prácach boli komunikácie uvedené do pôvodného stavu len čiastočne, a to
len najnutnejšou provizórnou opravou častí asfaltu, ktoré boli pre výkop odstránené. V obci
treba ešte zrekonštruovať miestne komunikácie v dĺžke 2,7 km. Ide o ulice Nachajky, J. A.
Komenského, a časti ulíc Železničná, Ľadová, Mušinka, po ktorých potrebujeme zabezpečiť
bezpečnú premávku.
Žiadaná výška dotácie: 13 455,- €
Spolufinancovanie: 6 045,- €
Celkové náklady projektu: 19 500,- €
Projekt je vo fáze posudzovania.

PSK – Prešovský samosprávny kraj
Názov projektu: 23. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu J. Lazoríka
Popis projektu: Organizácia 23. ročníka a Hornotoryského folklórneho festivalu v areáli
Centra ľudovej kultúry v Krivanoch. Tento ročník zároveň chceme venovať spomienke
a pamiatke hlavnému zakladateľovi festivalu, Jánovi Lazoríkovi. Cieľom festivalu je
prezentovať jednotlivé špecifiká ľudovej kultúry a to najmä jedinečných hudobných ľudových
nástrojov, hudieb, tancov, scénok. Festivalu sa zúčastnia menšie domáce folklórne skupiny
a sólisti z okolitých miest a obcí, popredné domáce folklórne súbory a zahraničné súbory.
Začiatok realizácie: 12.08.2016
Koniec realizácie: 13.08.2016
Schválená výška dotácie: 1 500,- €
Žiadaná výška dotácie: 5 000,- €
Spolufinancovanie:
Celkové náklady projektu: 15 000,- €
Projekt je v štádiu realizácie
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Komunitná nadácia Modrá Torysa
Názov projektu: 23. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu J. Lazoríka
Popis projektu: Organizácia 23. ročníka a Hornotoryského folklórneho festivalu v areáli
Centra ľudovej kultúry v Krivanoch. Tento ročník zároveň chceme venovať spomienke
a pamiatke hlavnému zakladateľovi festivalu, Jánovi Lazoríkovi. Cieľom festivalu je
prezentovať jednotlivé špecifiká ľudovej kultúry a to najmä jedinečných hudobných ľudových
nástrojov, hudieb, tancov, scénok. Festivalu sa zúčastnia menšie domáce folklórne skupiny
a sólisti z okolitých miest a obcí, popredné domáce folklórne súbory a zahraničné súbory.
Začiatok realizácie: 12.08.2016
Koniec realizácie: 13.08.2016
Žiadaná výška dotácie: 1 000,- €
Spolufinancovanie:
Celkové náklady projektu: 14 000,- €
Schválená výška dotácie: 1 000,- €
Projekt je vo fáze realizácie.

Ján Šejirman
starosta obce
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