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

Materiál na 05. zasadnutie OZ - 29.05.2019

k bodu 4 - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 27.05.2019

Projekty EÚ – programové obdobie 2014-2020
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 a bola 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. Rozhodnutím radiaceho orgánu nám bolo
oznámené, že tento projekt bol podporený. Po vyhodnotení a kontrole verejného
obstarávania nám riadiacom orgáne zrušil verejné obstarávanie stavebnej časti projektu
z dôvodu nedodržania podmienok prie verejnom obstarávaní. Následné v priebehu roku
2018 sme zrealizovali nové verejné obstarávanie na stavebnú časť. V súčasnej dobe stále
prebieha kontrola verejného obstarávania na stavebnú časť a na detské ihrisko. Tento
stav trvá už pomaly rok! Stavebné práce by sa mali započať 10.06.2019 a dokončené
do 10/2019. Celkové náklady stavebnej časti projektu: 129 264,- €, nenávratný finančný
príspevok (NFP) 122 801, vlastné zdroje: 6463,- €.
Projekt je schválený a pripravuje sa realizácia stavebnej časti projektu.

Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK –
nový projekt.

Podklady - pokračujúci projekt „ Miestna poriadková služba v obci Krivany“.
Kód projektu: 312051J743
Nový projekt: „Miestna občianska poriadková služba - obec Krivany“.
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Kód projektu: 312051S394.
Výzva - kód Výzvy: OPLZ-PO5-2018-1.
Operačný program: Ľudské zdroje.
Spolufinancované fondom: Európsky sociálny fond.
Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných skupín rómskych komunít.
Špecifický cieľ: 5.1.2.Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť
marginalizovaných komunít, predovšetkým rómov.
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 98.762,94 €.
Poskytovateľ poskytne maximálne 95% : 93. 824,79 €.
Obec spolufinancuje: 4.938,15 €.
Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.
Začiatok realizácie projektu: 6/2019.
Koniec realizácie projektu: 6/2021.
Počet zamestnancov: 4.

Projekt schválený (nový) - realizácia projektu .

Podanie ŽoNFP na RO pre OP KŽP - projekt Zberný dvor Krivany.

Dňa 12.02.2018 bolo na uvedenú stavbu vydané stavebné povolenie. Pripravili sme žiadosť
pre 2. kolo, ktoré bolo 15.08.2018. Výzva bola vyhlásená dňa 29.novembra 2017. Pri
podávaní žiadosti sme postupovali v zmysle pokynov riadiaceho orgánu a osobných
komunikácii s pracovníkmi riadiaceho orgánu.
Projekt neschválený

Iné projekty a dotácie rok 2018 -2019 bez EU
Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo (MV SR) :

MV SR vyhlásilo výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc . Podali sme 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. Termín na predloženie žiadosti bol 06.04.2018.
K tomuto dátume sme podali aj potrebnú žiadosť s prílohami. Naša žiadosť bola schválená
a podporená vo výške 28 500,- €. V súčasnej dobe prebieha ukončenie stavebných prác,
ktoré by sa malo realizovať do 30.05.2019. Do konca mesiaci jún musíme zrealizovať aj
finančné zúčtovanie projektu
Projekt je po stavebnej časti zrealizovaný- prebieha finančné zúčtovanie projektu.

Detská zóna hier

Dňa 28.2.2018 sme podali projekt Detská zóna hier v Obci Krivany - vybudovanie
detského bez údržbového ihriska pre deti vo veku 3-14 rokov. Úrad vlády SR nám projekt
schválil vo výške 9 500 €. Po schválení žiadosti v roku 2018 sme zrealizovali verejné
obstarávanie. Stavebné práce boli zrealizované mesiaci apríl 2019. Stavba sa
realizovala v priestoroch areálu futbalového ihriska.
Projekt je zrealizovaný- prebieha finančné zúčtovanie projektu.

Výstavba 12 x b. j. - nájomné byty:

Stavbu zabezpečuje súkromný investor Bestyl s.r.o. Dňa 17.01.2018 bolo stavebné
konanie na uvedenú stavbu. Dňa 21.02.2018 bolo vydané stavebné povolenie, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 26.03.2018. V súčasnej dobe prebieha realizácia stavebných
prác. V termíne do 28.02.2019 sme podali žiadosť na ŠFRB a MDaV SR na odkúpenie
12.b.j. prostredníctvom zmluvy o budúcej zmluve. Finančné prostriedky keď nám
schvália na ŠFRB budú nám uhradené až po kolaudácii stavby. V súčasnej dobe
prebieha kolaudácia inžinierskych sieti- konanie je vytýčené na 13.06.2019
a pripravujú sa aj podklady na kolaudačné konanie samotnej stavby. Zatiaľ evidujeme
12 žiadosti na prenájom týchto bytov.
Realizácia projektu.

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.
V súčasnej dobe prebieha proces započatia JPU. Tieto aktivity už koordinujeme spoločne s
OÚ odpor poľnohospodársky Prešov. Dňa 04.07.2018 sa konalo ustanovujúce Valné
zhromaždenie vlastníkov pozemkov v tejto lokalite, kde boli zvolené riadiace orgány
združenia a schválené stanovy. V súčasnej dobe prebieha 3. etapa. – návrh účelových
komunikácii, je to jedna z najdôležitejších činnosti. Boli uskutočnené k tejto etape už 2
zasadnutia predstavenstva JPU, žiaľ musíme konštatovať, že členovia predstavenstva
z našej obce sú zasadnutí nezúčastňujú.
Realizácia projektu.

Kultúrny dom: stavebné úpravy

V roku 2018 sme započali projektové a stavebné práce na vnútornej rekonštrukcii
priestorov KD hlavne veľkej sály na prízemí. Z dôvodu, že v tejto sále dochádzalo
k odlupovaniu omietky na mnohých miestach a stolári už mali vyrobený materiál na
inštalovanie zrealizovali opravu veľkej sály na prízemí KD. Na celkové vybavenie by bolo
potrebné ešte zakúpiť drevené stoličky v pošte asi 120 ks s čalúnením, lebo tie ktoré
teraz používame sú už opotrebované a zaberajú dosť veľa miesta.
Realizácia projektu.

Popis projektu: Zateplenie budovy obecného úradu v Krivanoch.

Po podaných žiadostiach v minulých rokoch na rôzne výzvy nepodarilo sa nám
z rôznych dôvodov zabezpečiť finančné zdroje na tento projekt. Každá výzva má svoje
špecifika a my hlavne máme problém s tým, že je to multifunkčná stavba a preto nespĺňame
podmienky mnohých výziev . Začiatkom marca 2019 bola vyhlásená výzva z Envirofondu
SR. Termín uzatvorenia výzvy bol do 29.03.2019. Do tohto projektu sme sa nemohli zapojiť
nakoľko nám skončila aj platnosť predlženého stavebného povolenia, ktoré bolo vydané
v roku 2014. Z dôvodu, že súčasťou budovy sú aj obecné nájomné byty, ktoré
v prevažnej miere spôsobujú problémy pri podávaní žiadosti na nezateplenej budovy

OcÚ, v súčasnej dobe zabezpečujem geometrickým plánom a stavebným konaním
oddelenie časti budovy OcÚ a to na jednu časť kde sú byty na multifunkčný objekt
a druhá časť budovy, ktorá je nezateplená bude ako administratívna časť. Budú
vytvorené dve nové parcelné a súpisné čísla.
Prebieha technická príprava projektu a stavby.

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. Z regionálneho príspevku pre menej rozvinuté okresy máme schválené
finančné zdroje na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na
trase Šarišské Dravce - Bajerovce na trase Krivany – Bajerovce máme finančné zdroje
ne vypracovanie geometrických plánov. Všetky tieto aktivity by mali byť zrealizované
do 30.10.2019. Po vypracovaní geometrických plánov začneme s prípravou na
územné rozhodnutie a taktiež zabezpečujeme majetko-právne usporiadanie cyklotrasy,
ktoré je v našej obci veľmi náročné!
Príprava projektu.

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. V súčasnej dobe zabezpečujeme
majetkoprávne usporiadanie prístupovej cesty k uvedeným nehnuteľnostiam.
Realizácia projektu.

Rekonštrukcia kaštieľa, sýpky a celkového areálu CĽK.

Z dôvodu, že sme sa rozhodli, odkúpiť kaštieľ a jeho okolie, nastala situácia kedy je
potrebné, aby sa navrhla celkom nová koncepcia využitia priestoru CĽK a kaštieľa.
V súčasnej dobe zabezpečujeme pomocou architektov návrh využitia a postupnosť prác na
priestore v celom areáli CĽK. Zabezpečujeme aj ošetrenie stromov, ktoré sú takisto
pamiatkovo chránené. Všetky tieto aktivity koordinujeme s Krajským pamiatkovým úradom
Prešov. Do konca júna 2019 predložíme OZ návrh štúdie na využitie a správovanie
priestorov okolia kaštieľa CĽK.
Príprava projektu.

Akčný plán okresu Sabinov: V termíne do 15.04.2019 sme podali dve žiadosti na

regionálny príspevok.

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
1. IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA
Názov žiadateľa

Obec Krivany

Právna forma

Sídlo

obec
zapísaný v Registri ........, vedenom...., registračné číslo: ....., dátum registrácie:
......
Záhradná 46, 082 71 Krivany

Okres

Sabinov

IČO

00327298

DIČ

2020711561

Štatutárny orgán
Kontaktné údaje

Ján Šejirman, starosta obce
e-mail: starosta@krivany.sk

Registrácia

tel.:
051 45 72 055, 0915 981 834
e-mail: starosta@krivany
tel.:
0905 421531

žiadateľa
Kontaktná osoba
Bankové spojenie
Číslo účtu v tvare IBAN

2. SÚLAD PROJEKTU S OPATRENIAMI AKČNÉHO PLÁNU
Prioritná oblasť

E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva

Opatrenie

E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný ruch a zamestnanosť

Podopatrenie/Aktivita

E.1.1.Výstavba voľnočasových oddychových a rekreačných zón

3. ÚDAJE O PROJEKTE

Vybudovanie centra Jána Lazoríka v Krivanoch

Názov projektu
Účel poskytnutia
regionálneho príspevku
Miesto realizácie

Zvýšenie návštevnosti v oblasti cestovného ruchu

Doba realizácie

2019

Krivany

4. FINANCOVANIE PROJEKTU (V EUR)
Celkové oprávnené výdavky na projekt
z toho požadovaný regionálny
príspevok
z toho vlastné zdroje

43 000,00
40 000,00
3 000,00

Ďalšie zdroje financovania

Žiadosť ešte musí schváliť a odobriť Úrad vlády pre investície.
Prebieha hodnotenie projektu.

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
1. IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA
Názov žiadateľa
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......
Záhradná 46, 082 71 Krivany

Okres

Sabinov

IČO

00327298

DIČ

2020711561

Štatutárny orgán
Kontaktné údaje
žiadateľa

Ján Šejirman, starosta obce
e-mail: starosta@krivany.sk
tel.:
051 45 72 055, 0915 981 834
e-mail: starosta@krivany
tel.:
0905 421531

Registrácia

Kontaktná osoba
Bankové spojenie
Číslo účtu v tvare IBAN

2. SÚLAD PROJEKTU S OPATRENIAMI AKČNÉHO PLÁNU
Prioritná oblasť

E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva

Opatrenie

E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný ruch a zamestnanosť

Podopatrenie/Aktivita

E.1.1.Výstavba voľnočasových oddychových a rekreačných zón
3. ÚDAJE O PROJEKTE

Rekonštrukcia kaštieľa Krivany

Názov projektu
Účel poskytnutia
regionálneho príspevku
Miesto realizácie

Zvýšenie návštevnosti v oblasti cestovného ruchu

Doba realizácie

2019

Krivany

4. FINANCOVANIE PROJEKTU (V EUR)
Celkové oprávnené výdavky na projekt
z toho požadovaný regionálny
príspevok
z toho vlastné zdroje
Ďalšie zdroje financovania

Projekt neschválený.

65 000,00 eur
60 000,00 eur
5 000,00 eur

Vybudovanie kamerového systému v obci Krivany (prevencia kriminality):

Do 05.03.219 je potrebné podať 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 5 nové kamery: centrum obce,
okolie kaštieľa, vstup do obce od obce Torysa, cintorín, Vyšný koniec .
Projekt je v štádiu hodnotenia.

Fond na podporu umenia: 26. roč. HTFF J. Lazoríka

Projekt sme podali ešte v októbri 2018 na 26. ročník HTFF J. Lazoríka. Projekt bol
podporený vo výške 3 000,-€. Pripravujú sa podklady k podpisu zmluvy.
Projekt schválený.

Dotácia VÚC Prešov- 26. roč. HTFF

Prvý projekt na VÚC sme podali v januári 2019 na 26. ročník HTFF J. Lazoríka. Projekt bol
podporený vo výške 2 500,-€. Pripravujú sa podklady k podpisu zmluvy.
Projekt podporený
Druhý projekt na 26. ročník HTFF J. Lazoríka bol podaný vo februári 2019, výzva sa
zasielala predsedovi PSK. V súčasnosti čakáme na vyhodnotenie projektu.
Hodnotenie žiadosti.

Rekonštrukcia kaštieľa – MF SR:

V marci 2019 sme podali na základe výzvy žiadosť o dotáciu v pôsobnosti MF
Slovenskej republiky na rok 2019. Dotácia bola schválená vo výške 7 500€, ktorá je účelovo
určená na čiastočnú úhradu výdavkov akcie „Rekonštrukcia kaštieľa“, na kapitálové výdavky.
Z týchto prostriedkov po doplnení z vlastných zdrojov je nevyhnutné, aby sme
zrealizovali výmenu celého odkvapového systému.
Projekt schválený.

Rekonštrukcia kaštieľa – MK SR

V decembri 2018 sme podali na projekt v programe: Obnovme si svoj dom –
žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kaštieľa. Súčasný stav nevyužívaného
objektu je havarijný a obec ako nový vlastník chce realizovať jeho komplexnú obnovu. Tej
musí predchádzať spracovanie prípravnej dokumentácie, ktorá je predmetom projektu. Budú
ju tvoriť: a) architektonicko – historický výskum kaštieľa
b) zameranie skutkového stavu.
V súčasnosti čakáme na vyhodnotenie projektu.
Hodnotenie žiadosti.

Fond na podporu umenia: „DFSk Jána Lazoríka – krojové vybavenie“

Projekt sme podali v marci 2019 na krojové vybavenie pre DFSk Jána Lazoríka v rámci
výzvy č. 75/2019: Program 4.3.2 – Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v
tradičnej kultúre. Projekt bol podporený vo výške 6 000,-€. Pripravujú sa podklady
k podpisu zmluvy.
Projekt schválený.

Ján Šejirman
starosta obce

