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k bodu 0 - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 10.05.2017

Materiál na 18. zasadnutie OZ - 25.05.2017

Projekty EÚ – nové programové obdobie 2014-2020
Protipovodňové opatrenia na Krivianskom potoku v obci Krivany. V súčasnej
dobe je vyhlásená výzva na túto aktivitu. Na základe uvedenej výzvy 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 dopĺňame
projektovú dokumentáciu. 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. Vzhľadom na doplnenie projektovej dokumentácie t.j.
zelené opatrenia projekt budeme podávať až v 2.kole tj. do 31.08.2017.
Výzva je už vyhlásená od 14.03.2017. Termín na podanie žiadosti je: 1. kolo
31.05.2017, 2. kolo: 31.08.2017
Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na stavebnú časť: okolo 1,3 mil. € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie:
cca – 65 000,- €
- projektová dokumentácia: 10 000,- € (uhradená)
- vypracovanie žiadosti:
2 000 ,- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :1 000,- €
- rozšírenie rekonštrukcie II etapa- projektová dokumentácia po VO – 5 580,- €
- realizácia verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu 2. etapa:250,Z dôvodu doplňujúcich usmernení k projektu stavby a zabezpečeniu potrebných
príloh, žiadosť podáva až v druhom kole.
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 zabezpečili sme jeho predĺženie.
Výzva ešte nie je vyhlásená:
Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na stavebnú časť: okolo 167 000,- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie:
cca – 8 325,- €
- projektová dokumentácia: 5 000,- € (uhradená)
- vypracovanie žiadosti:
1 000 ,- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :500,- €
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 hodnotili
projektové zámery a až v druhom kolo sa budú hodnotiť projekty. Zámer na rekonštrukciu
do 1.kola sme predložili do 15.01.2017. Z uvedeného dôvodu zabezpečujeme všetky
podklady k tejto výzve, spracovanie projektovej dokumentácie, predbežný rozpočet,
stavebné povolenie a iné požadované prílohy pod.
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Výzva je vyhlásená 2 kolo: 1.kolo na podanie žiadosti je do 15.04.2017, 2.kolo do
30.06.2017
Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na stavebnú časť: okolo 114 323- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie:
5 700,- cca – ,- €
- projektová dokumentácia: 5 000,- € (je predpoklad, že sa uhradí z regionálneho
príspevku))
- vypracovanie žiadosti: 1.kolo 200,- €, 2.kolo – 2200,- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :0,- €
Žiadosť aj s doplnením príloh ku žiadosti sme podali k 15.04.2017
Projekt je v štádiu hodnotenia.

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.
Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na stavebnú časť: okolo 1 mil,- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie:
50 000,- cca – 0,- €
- projektová dokumentácia: 17 460,- € , 6 600,- € treba uhradiť pred započatím prác na
stavebnej dokumentácii, druhu časť vo výške 11 160,-€ treba uhradiť po dodaní kompletnej
stavebnej dokumentácie. V prípade schválenia žiadosti sa asi bude dať refundovať táto
čiastka
časť - vypracovanie žiadosti:
2 500 ,- verejné obstarávanie stavebná časť: cca : 900,- €
Výzva ešte nie je vyhlásená:

Iné projekty a dotácie rok 2017 bez EU- aktívne práce
Environmentálny fond:
Popis projektu: Zateplenie budovy obecného úradu v Krivanoch. Vo výzvach
z eurofondov, ktoré boli vyhlásené na tieto projekty sme nespĺňali podmienky na podanie
žiadosti . Do 15.03.2017 bola vyhlásená výzva z Environmentálny fond na zateplenie
verejných budov, kde by sme sa mohli uchádzať o podanie žiadosti. V tomto fonde nie sú
také prísne kritéria ako v ostatných výzvach. Zabezpečili sme predlženie právoplatnosti
stavebného povolenie na uvedenú stavbu. Keď sa nám nepodarí zabezpečiť zdroje cez
tento fond , z dôvodu úspor energie bude potrebné, aby sme z vlastných zdrojov zrealizovali
aspoň časť zateplenia.
Výzva je vyhlásená: žiadosť podaná do 15.03.2017
Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na stavebnú časť: 188 715,- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie:
9 435,-€
- projektová dokumentácia: 500,- €
- vypracovanie žiadosti:
200,- €,
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :0,- € (pripravuje sa realizácia)
Projekt je v štádiu posudzovania.

Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo (MV SR) rok 2017:
MV SR vyhlásilo výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc . Žiadosť môže byť podporená
až do výške 30 000,- €. Bolo by vhodné, aby sme podali 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. Predbežnú žiadosť sme podali do 30.03.2017. v súčasnej dobe sme
zabezpečujeme zjednodušenú projektovú dokumentáciu a stavebný rozpočet, geodetické
zameranie stavby a zápis na odbor katastrálny .
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Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na projekt : 29 500,- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie:
1 475 ,-€
- projektová dokumentácia:
150,- €
- geodetické zameranie:
300,- €
- vypracovanie žiadosti:
150,- €,
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :200,- € (pripravuje sa realizácia)
Projekt je v štádiu posudzovania.

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. Projektová dokumentácia na uvedenú
aktivitu je zrealizovaná. V súčasnej dobe pripravujme územné rozhodnutie a zabezpečujeme
majetkoprávene usporiadanie cyklotrasy.
Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na projektovú časť a VO : 40 000,00- €
- spolufinancovanie obce Krivany :
cca 450,00,-€
- vypracovanie žiadosti:
0,- €,
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :0,- € (pripravuje sa realizácia)
Príprava projektu. (doplniť spolufinancovanie a projekt)

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.
Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na projekt : 7 250 ,- € ( upresní sa po VO)
- 20% spolufinancovanie:
1 450,-€
- vypracovanie žiadosti:
300 ,- €,
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :0,- € (pripravuje sa realizácia)
Projekt je v štádiu posudzovania:

Rekonštrukcia ulíc:
Cena v
EUR

Názov objektu
MK č.2 - ul. Jarková

585 m2
8 483

MK č.3.3 - ul. Ľadová
vjazdy
MK č.8 - ul. Mušinka
MK č.10 - ul. Nachajky
vjazdy
MK č.11 - ul. Komenského
vjazdy

830 m2
154 m2
1 185 m2
2 615 m2
325 m2
795 m2
135 m2
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14 268
17 182
42 630
26 680

Cena za 1 m2
je počítaná za
14,50 €

MK č.12 - ul. Železničná
vjazdy
Ul. Kostolná –Pod Huru
MK ul. Kostolná (Ištvan Milan)
Ul. Zámocká (Vandžura)
Ul. Zámocká
vjazdy
Ul. Vyšný mlyn
Chodník k rómskej osade
Chodník č.5 - Hlavná ul.
vjazdy
MK ul. Záhradná 2x 6.b.j.

1 705 m2
135 m2
255 m
300 m2
200 m2
375 m2
40 m2
525
1 035 m2
465 m2
125 m2
305 m2

26 680
3 700
4 350
2 900
6 018
7 613
45 141

Hr. dlažby 6cm

4 423

Obecná rada navrhuje realizovať rekonštrukciu časti ul. Železničná a vysprávky na
poškodených miestnych komunikáciách v hodnote 30 000,- €.

Výstavba nájomných bytov:
Samospráva obce prijala rozhodnutie na započatie prác na výstavbe nájomných 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. Obecné zastupiteľstvo prijalo
rozhodnutie, že výstavba 1x12.b.j. sa zrealizuje v lokalite pri 6. b. j. pri základnej škole. Pri
výstavbe musíme počítať aj s realizáciou parkovacích miest (na jeden byt 1,5 parkovacieho
miesta). V marci prebehol proces odpredaja pozemku pre investora. V súčasnej dobe
prebieha príprava územného rozhodnutia na uvedenú stavbu. Náklady hradí investor.
Príprava projektu:

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. Z dôvodu veľkých investičných nákladov navrhujeme
realizovať túto stavbu na 2 etapy. V súčasnej dobe zabezpečujeme vyjadrenia na územné
rozhodnutie a realizujeme prípravu verejného obstarávania.

Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na stavebnú časť: 92 894,- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie: vlastné
,-€
- projektová dokumentácia: 900,- €
- vypracovanie žiadosti:
0,- €,
- verejné obstarávanie stavebná časť: cca :500,- € (pripravuje sa realizácia)
Navrhujem realizáciu len časti chodníka od s. č. 205- po s. č. 2014 v dĺžke asi 160 m
Projekt je v štádiu prípravy.
OR navrhuje realizovať 1. etapu stavby , ktorej predpokladaná hodnota je 40 000,-€

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,- €. V súčasnej dobe zabezpečujeme
majetkoprávne
usporiadanie
prístupovej
cesty
k uvedeným
nehnuteľnostiam
a zabezpečujeme zjednodušenú projektovú dokumentáciu.
Projekt je v štádiu prípravy.
OR navrhuje za hore uvedených podmienok projekt realizovať.
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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.
Započatie na majetko - právnom vysporiadaní s prípravou na Zjednodušené
pozemkové úpravy lokalita Dujava.
Realizácia projektu.

Kultúrny dom: stavebné úpravy kuchyne a vonkajšie úpravy okolia KD
Z dôvodu veľmi obmedzených priestoroch v terajšej kuchynke KD, navrhujeme rozšíriť
terajšiu kuchynku do priestoru malej chodby, ktorá je medzi vstupom do KD a kuchynkou.
Týmito stavenými opatreniami by sme získali čiastočné zväčšenie priestorov kuchynky.
Taktiež by bolo vhodné, aby sme započali s prácami na vonkajších úpravách KD a to
v rozsahu, aby sme vybudovali sklad na uskladnenie hnuteľných veci a vybudovali
prístrešky. Tieto práce by sme mohli realizovať svojpomocne z pracovníkmi, ktorí sú na
projekte MOS.
Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na stavebnú časť rekonštrukcia interiéru : cca 3 000,- €
- celkové náklady na stavebnú časť rekonštrukcia exteriéru : cca 6 000,- € upresní sa
po realizácii stavebného projektu)
- spolufinancovanie: vlastné 9 000 ,-€
- projektová dokumentácia: 300,- €
Práce navrhuje financovať so schváleného rozpočtu obce na rok 2017 kapitola KD a časť
financovať z prebytku hospodárenia za rok 2016.
Príprava projektu.

Obecný úrad: stavebné úpravy interiérových priestorov.
Z dôvodu obmedzených kancelárskych priestorov pre pracovníkov OcÚ navrhujeme
zrealizovať dispozičné riešenie priestorov obecného úradu: súčasnú vstupnú chodbu
navrhujeme prerobiť na kanceláriu. Vstup do priestorov obecného úradu navrhujeme riešiť
cez terajšiu zasadačku a to tým, že v terajšej zasadačke sa vybuduje prístupová chodba,
ktorá bude pokračovať v tvare L až do terajších priestorov obecného úradu. Terajší vstup do
budovy obecného úradu sa uzatvorí. V tejto novej kancelárii bude potrebná výmena okná za
otváracie(v súčasnosti je pevné). Týmto opatrením vytvoríme 3 samostatné kancelárie.
Práce ktoré je potrebné vykonať:
- prebúranie otvoru z terajšej zasadačky do súčasnej vstupnej chodby,
- realizácia priečky aj s dvermi v novej kancelárii (terajšia vstupná chodba)
- výmena okná v novej kancelárii
- realizácia priečky v terajšej zasadačke
- prepracovanie technického zabezpečenia( alarm, internet, tlačiareň, elektroinštalácia,
telefón a pod.)
- vymaľovanie rekonštruovaných priestorov
Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na stavebnú časť: 2 500,- € (spresnia sa po zrealizovaní stavebného
projektu)
- spolufinancovanie: vlastné
2 500 ,-€
- projektová dokumentácia: 150,- €
Práce navrhuje financovať so schváleného rozpočtu obce na rok 2017 kapitola KD a časť
financovať z prebytku hospodárenia za rok 2016.
Príprava projektu.
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Rekonštrukcia okolia priestranstiev obecného úradu.
Práce na terénnych úpravách sme započali ešte v roku 2016. Realizujeme aj prípravu
stavebného projektu na podanie stavebného povolenia na túto akciu.
Projekt je v štádiu realizácie. Návrh postupná realizácia

Iné projekty rok 2017 - prípravné práce
Odvodnenie miestnej komunikácie na ul. Ľadová – počítame s vybudovaním
odvodňovacej priekopy . V tejto časti ulice pravidelne dochádza k zosuvu svahu. Na tejto
ulici uvažujeme aj s realizovaním prác na úprava pravej strany cesty, kde by sme krajnice
zasypali makadamom , aby sa zväčšil priestor na obchádzanie vozidiel.
Potreba schválenia projektu. Návrh – postupná realizácia.
Rekonštrukcia sýpky pri OcÚ
Z dôvodu možnosti získania finančných prostriedkov na úpravu Centra ľudovej kultúry bolo
by vhodné, aby sme započali proces rekonštrukcie obecnej sýpky. Takýto typ sýpky na okolí
asi nie je a preto by bolo vhodné, aby sme ju zrekonštruovali a zachránili pre ďalšie aktivity
a históriu obce. Prvá etapa by bola príprava projektovej dokumentácie, vybavenie
stavebného povolenia na stavebné úpravy a po tomto procese by sa započal proces
zabezpečovania finančných prostriedkov na rekonštrukciu. O možnom využití musíme
započať spoločnú diskusiu ( výstavné , spoločenské, občerstvovacie a pod. priestory).
V súčasnej dobe zabezpečujeme prípravu stavebného projektu po realizácii ktorého bude
známe aká je výška stavebných nákladov a rozsah stavebnej činnosti.
Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na stavebnú časť: 0,- € ( upresní sa po VO)
- spolufinancovanie: vlastné
0 ,-€
- projektová dokumentácia: 0,- €
- vypracovanie žiadosti:
0,Príprava projektu.

Plynová prípojka základná škola.
Z dôvodu veľkých nákladoch na el. energiu hlavne v jedálni ZŠ bolo by vhodné, aby sme
zrealizovali plynovú prípojku do jedálne ( varenie a ohrev teplej vody na plynových
spotrebičoch by bolo asi lacnejšie). Prípojku je treba realizovať v dĺžke 175 m. Ďalšie náklady
by boli na zakúpenie plynových peci a ohrevu vody.
- celkové náklady na stavebnú časť: 0,- € (spresnia sa po zrealizovaní stavebného
projektu)
- spolufinancovanie: vlastné
0 ,-€
- projektová dokumentácia: 0,- €
Potreba schválenia projektu.

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.
Z dôvodu veľkých a dôležitejších investícii navrhujem túto aktivitu v tomto období
nerealizovať.
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Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK OPLZ-PO5-2017-1
Kód výzvy
Prioritná os
Špecifický cieľ
Zameranie

Celková cena práce

OPLZ-PO5-2017-1
5
5.1.2
Podpora komplexného
poskytovania miestnej
občianskej poriadkovej služby v
obciach s prítomnosťou MRK
pracovné miesto (mesačne)
plný úväzok
435,00 €
125,03 €

pracovné miesto (mesačne)
polovičný úväzok
217,50
62,51

Hrubá mzda
Povinné odvody
zamestnávateľa (z hrubej
mzdy)
Celková cena práce
560,03 €
280,01
Finančné zabezpečenie:
- celkové náklady na stavebnú časť: ,- € ( upresní sa po VO)
- 5% spolufinancovanie:
,-€
- - vypracovanie žiadosti:
400,- €,
Projekt je v štádiu prípravy a schvaľovania.

Výstavba Lurdskej jaskyni
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. Podnet od Vladimíra Urdu bol, aby sa jaskynka
vybudovala na parcele KN (C ) 628 park pri nehnuteľnosti Pavla Kuchára. Na Obecnej rade
bola diskusia, aby sme jaskynku vybudovali na pozemku pri kantorni, alebo pri kostole. Po
rozhovore so správcom farnosti sa javi ako najvhodnejšia lokalita pri kantorni KN (C ) 18,
19/1 k. ú. Krivany .
- celkové náklady na stavebnú časť: 0,- € (spresnia sa po zrealizovaní stavebného
projektu)
- spolufinancovanie: vlastné
0 ,-€
- sponzorské príspevky
- projektová dokumentácia: 0,- €
Potreba schválenia projektu.

V tejto správe nie sú uvedené ešte projekty na HTFF a z iných výziev!

Ján Šejirman
starosta obce
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