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k bodu 4 - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 23.11.2016

Materiál na 14. zasadnutie OZ - 01.12.2016
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.

Akčný plán okresu Sabinov:
Sociálny podnik Krivany.
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. Navrhujeme vytvoriť sociálny podnik
v našej obci, ktorý bude zameraný na rôzne aktivity. Podrobnejší zámer je v bode 12 tohto
zastupiteľstva.

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 2017. Podľa informácii, ktoré sú nám známe, bude potrebné ešte
dopracovať k projektu tzv. „zelené opatrenia“ t.j. okrem samotnej regulácie je potrebné
vybudovať aj opatrenia na zdržiavanie vody mimo toku. Z uvedených dôvodov musíme
prepracovať celú projektovú dokumentáciu, obnoviť územné a stavebné konanie s ktorým
súvis i aj vypracovanie EIA a ďalších činnosti. Od roku 2012 mame ešte na Krivianskom
potoku na jednej časti vyhasenú mimoriadnu situáciu z dôvodu zosuvu pôdy. Preto musíme
dopracovať projektovú dokumentáciu na úpravu potoka až do tejto rizikovej zóny, ktorá je od
terajšej navrhovanej úpravy vzdialená ešte cca 300 m.
Príprava projektu.

Rozšírene kanalizácie – rómska osada Krivany. Pripravujeme sa na novú výzvu
z nového programovacieho obdobia. Výzva by mala byť vyhlásená v dohľadnom čase.
Z dôvodu termínu právoplatnosti stavebného povolenia (7.1.2017) zabezpečujeme jeho
predĺženie. Príprava 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 je dvojkolova. V prvom kole sa budú hodnotiť
projektové zámery a až v druhom kolo sa budú hodnotiť projekty. Zámer na rekonštrukciu
musíme predložiť do 7.12.2016. Z uvedeného dôvodu zabezpečujeme všetky podklady k
tejto výzve, ktorá je vyhlásená pre 1. kolo. t.j. spracovanie projektovej dokumentácie,
predbežný rozpočet, stavebné povolenie a iné požadované prílohy pod.
Projekt je v štádiu prípravy
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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). Od 04/2016 zabezpečujeme predlženie nájomných zmlúv na pozemky
a stavbu na hospodárskom dvore ktoré budú predmetom projektu. V súčasnej dobe máme
predĺženú nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov, čakáme ešte za dodatkom zmluvy na
predĺženie nájmu na budovu. 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. V týchto
výzvach sme nespĺňali podmienky na podanie žiadosti . V súčasnosti bol vyhlásene ďalšie
kolo na podávanie projektov. Skúmame či sa môžeme do projektu zapojiť. Stavebné
povolenie nám už skončilo právoplatnosť. Taktiež od 010.1.2016 vyšli nové normy čo sa
týka energetického posúdenia stavby. Z uvedených dôvodov musíme prepracovať kompletne
celú projektovú dokumentáciu. 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.

Stavebné akcie - financované z vlastných a iných zdrojov.
Práce započaté a z časti realizované v roku 2016.
Výstavba nájomných bytov:
Navrhujeme, aby obec započala práce na výstavbe nájomných bytov. Obecný úrad eviduje
asi 2 žiadosti na nájom bytov. Stavebné pozemky v horizonte 5 rokov asi nebudeme mať
k dispozícii. Keď chceme udržať v obci mladých ľudí, alebo aby sa do obce prisťahovali
občania z iných obcí bolo by dobre, aby sme postavili nájomné byty. Terajšie zákony
umožňujú rôzne varianty výstavby bytov a to od vlastného investorstva, alebo odkúpenie
vybudovaných nájomných bytov od cudzieho investora s tým, že obec zabezpečí pozemok.
Mnohé obce to už tak realizujú. Máme vytypované 2 lokality na výstavbu bytovej jednotky
a to na ul. Pod Huru(bývala rómska bytovka) a lokalita pri 6. b. j. pri základnej škole. Pri
výstavbe musíme počítať aj s realizáciou parkovacích miest (na jeden byt 1,5 parkovacieho
miesta). Výhodnejšia sa javí lokality pod základnou školou. Jednalo by sa o výstavbu 8 rsp.
12 b. j. V krátkej dobe nám treba prijať rozhodnutie o výstavbe, rsp. nevýstavbe bytového
domu. Ide o strategické a ekonomické rozhodnutie.
Príprava projektu:
Rekonštrukcia okolia priestranstiev obecného úradu.
Započali sme práce na terénnych úpravách, 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 sme si vyrobili sami a akciu sme realizovali v týchto dňoch. Na tejto
ulici uvažujeme aj s realizovaním prác na úprava pravej strany cesty, kde by sme voľnú
priekopu zasypali makadamom , aby sa zväčšil priestor na obchádzanie vozidiel. Projekt sa
bude realizovať v roku 2016-2017.
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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.
Realizácia prác v roku 2017
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.

Akcie a projekty z dotácii a vlastných zdrojov 2016:
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
Požadovaná výška dotácie: 4 655 € (95%)
Vlastné zdroje: 245 € (5%)
Celkové náklady projektu: 4 900 €

Projekt je ukončený.
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
3

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.

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 €
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,- €
Projekt je ukončený.

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 ukončený
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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 ukončený.

Dlhodobé projekty:
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 Krivany- Torysa 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. 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.

Ján Šejirman
starosta obce
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