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Investičné a neinvestičné projekty v roku 2014
(k 07.05.2014)
Projekty žiadané z prostriedkov EÚ- 2007-2013
Projekt EU - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Projekt je
schválený a je v štádiu realizácie. Zmluva NFP bola podpísaná dňa 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 €. V súčasnej dobe prebieha proces
verejného obstarávania. 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 schválený a je v štádiu realizácie.
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 01.07.2014
do 30.11.2015. Dovtedy sa môžu čerpať prostriedky z eurofondov ešte v tomto programovom
období 2007-2013. V súčasnej dobe čakáme na podpis zmluvy.

Projekty EU na nové programové obdobie 2014-2020
Projekt EU - 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 00002014 sa
uskutočnilo vodoprávne konanie na túto stavbu. Na základe dotknutých účastníkov konania
sa vyskytli požiadavky na doplnenie projektovej dokumentácie. V súčasnej dobe prebieha zo
strany OÚ odbor životného prostredia Sabinov vydanie vodopravného rozhodnutia na túto
stavbu. Zatiaľ ešte zo strany príslušného riadiaceho orgánu nebola vyhlásená výzva na
podavanie žiadosti z prostriedkov EÚ. Čakáme na príslušnú výzvu na čerpanie prostriedkov
z EU.

Projekt EU - Zmena palivovej základne budovy Obecného úradu v KrivanochPodľa dostupných informácií ešte v 1.Q 2014 by mala byť vyhlásená výzva na podávanie
projektov na tento účel. Máme zabezpečenú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie.
Čakáme na príslušnú výzvu na čerpanie prostriedkov z EU.

Informácia o stave stavebných akcií- financovaných
z vlastných a iných zdrojov.
Rekonštrukcia chodníkov 2013 - pripravujem územné a stavebné povolenie na túto
stavbu a vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy k realizácii stavby.
Taktiež
zabezpoečujem proces verejného obstarávania na stavbu. Tieto opatrenie robíme na
zlepšenie bezpečnostnej situácie chodcov. Musíme sa rozhodnúť ako viesť trasu chodníka
okolo štátnej cesty pod kaštieľom. Finančné náklady budú známe po ukončení procesu
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verejného obstarávania. Akciu budeme financovať z vlastných zdrojov a plánujeme ju
realizovať v mesiacoch 07-08. 2014

Rekonštrukcia MK ul. Pod Huru – prepojenie na ul. Kostolná. Jedná s o položenie
asfaltu predpokladáme recyklat, na uvedené ulice. V minulom roku sa zrealizovali práce na
podkladoch pre uloženie asfaltu. Okolo rekonštrukcie tejto MK je potrebné zrealizovať aj
opravu miestnych priekop na dažďovú vodu s výmenu rúr na vchody do jednotlivých
nehnuteľnosti. Pokládku asfaltu treba realizovať na plochu cca 900m2. Náklady budú známe
po výsledku verejného obstarávania. Ďalšie náklady počítame na úprave verejného
priestranstva na ul. Pod Huru (pozemok po bývalej rómskej 6.bj.). Chceme tam zrealizovať
výsadbu zelene a prístreškov. Náklady vyčíslime po vypracovaní projektovej dokumentácie.
Akcia bude financovaná z vlastných prostriedkov obce. Akcia je v štádiu prípravy.
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.

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 rekonštrukcia 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 loilaite 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. Tieto
aktivity majú zabezpečiť skultúrnenie prostredia v našej obci smerom k občanom a
návštevníkom obce. Na financovanie čakáme aj za výsledkom vyhodnotenia projektu. Akcia
je v štádiu prípravy.

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. Trasa v tomto úseku by mala viesť prevažne okolo rieky Torysy, kde
chceme „zviditeľniť“ túto rieku, ktorá má pre náš región veľký význam. Súčasne
zabezpečujeme aj vytýčenie cyklotrás, lyžiarskych trás a turistických trás na pozemkoch
v extraviláne našej obce, ktoré by sa napájali na uvedenú magistrálu. Budovanie cyklotrás 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 cyklotrás.
Príprava projektu.

2

Zámery nájomné byty, byty v budove OcU na odpredaj, stavebné pozemky
Na základe uznesenia OZ zabezpečujeme výber projektanta na zrealizovanie týchto
zámerov, po realizácii ktorých musíme prijať rozhodnutie o konečnom riešení týchto aktivít.
Prebieha proces verejného obstarávania na projektanta týchto aktivít. Príprava 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. V najbližšom čase započneme proces verejného obstarávania na túto akciu.

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 budú vo výške
000000.
Akcia zrealizovaná, finančné nevysporiadaná zo strany obce .

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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