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Materiál na 09. zasadnutie OZ - 04.12.2019
k bodu 4 - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 04.12.2019

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
Stavebné práce sa započali 01.06.2019 a to výstavbou detského ihriska. Realizačné
práce na rekonštrukcii budovy sa započali 01.07.2019. Vnútorné priestory stavby boli
odovzdané dňa 30.08.2019 a tým sme zabezpečili nerušený priebeh vyučovacieho
procesu. Stavebné práce boli kompletné ukončené ku dňu 30.10. 2019. Celkové náklady
stavebnej časti projektu: 129 264,- €, nenávratný finančný príspevok (NFP) 122 801, vlastné
zdroje: 6463,- €. Dňa 21.11.2019 prebehla kontrola z riadiaceho orgánu SORO VUC Prešov.
Kontrola bol zameraná na opodstatnenosť fakturačných prác a ich kvalitu. Dňa 04.12.2019
bolo vykonané kolaudačné konanie na túto aktivitu. Projekt je na 90 % vyfinancovaný.
V súčasnosti sa rieši ešte dodávka schodolezu.
Projekt je schválený – prebieha záverečná fáza 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.
Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.
Začiatok realizácie projektu: 6/2019.
Koniec realizácie projektu: 6/2021.
Počet zamestnancov: 4.

Projekt schválený (nový) – realizácia projektu .

Projekt nízko uhlíková stratégia.
Žiadosti o NFP v rámci výzvy 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení
súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území – OP KŽP,
zameranej na spracovanie Nízkouhlíkových stratégií pre mestá a obce SR.
Názov projektu: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krivany“
Výška celkových výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 775,00 Eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Projekt je schválený , je podpísaná zmluva s riadiacim orgánom . V súčasnosti začína
samotná realizácia projektu.
Projekt schválený – realizácia projektu .

Chodník RO – výzva
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry
Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry
Kód: OPLZ–PO6-SC611-2019-1
Vyhlásená dňa: 26.júna 2019
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 16. septembra 2019
- rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,
Plánovali sme podať žiadosť na túto výzvu. Jednalo by sa o výstavbu chodníka do rómskej
osady a aj povrchovú úpravu (asfalt). Máme, ale veľké problém s majetkoprávnym
vysporiadaní hlavne čo sa týka neznámych vlastníkoch, ktorých podiely spravuje SPF. Pri
podaní žiadosti na stavebné povolenie sme museli mať vysporiadané aj vlastnícke vzťahy.
Toto už niekoľko rokov robíme s SPF. Projekt sme nepodali z hore uvedených dôvodu.
Je to veľká škoda, lebo takéto výzvy sa už nebudú tak skoro opakovať. V súčasnosti,
ale realizujeme stavebné povolenie a zabezpečujeme ostatné materiály ku stavebnému
povolenie.
Príprava stavebného projektu.

Iné projekty a dotácie 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.

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 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.
Kolaudácia na inžinierske siete bola dňa 13.06.2019. Kolaudácia stavby bola dňa
11.07.2019. Pri kolaudácii neboli doručené všetky stanoviska dotknutých inštitúcii,
preto kolaudačné konanie bolo ukončené až koncom mesiaca september. K dnešnému
dňu už je stavba zapísaná v katastri nehnuteľnosti a týmto započneme proces prevodu
stavby na obec.
Zatiaľ evidujeme 14 žiadosti na prenájom týchto bytov. Dňa 20.06.2019 sme
obdŕžali zmluvu zo ŠFRB na financovanie stavby a inžinierskych sietí.
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 realizácie 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. Najhorším problém je so stanoviskom
Dopravného inšpektorátu PZ SR k napojeniu lokality na štátnu cestu. Žiadosť o vyjadrenie
sme podali ešte v auguste 2019. Po dvoch mesiacoch po dožiadaní z DI PZ SR sme im
doručili zjednodušenú rpojektovú dokumntáciu napojenia na lokalitu. Do dnešného dňa
nemáme zatiaľ stanovisku, preto sa ani v projektových prácach nepokračuje podľa
harmonogramu.
Realizácia projektu.

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.

Rekonštrukcia kaštieľa, sýpky a celkového areálu CĽK.
Z dôvodu, že sme odkúpili 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. Zabezpečili sme aj ošetrenie stromov, ktoré sú takisto pamiatkovo chránené.
Všetky tieto aktivity koordinujeme s Krajským pamiatkovým úradom Prešov.

Akčný plán okresu Sabinov: V termíne do 15.04.2019 sme podali dve žiadosti na
regionálny príspevok na rok 2019.

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
1. IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA
Názov žiadateľa

Obec Krivany

Právna forma

obec
2. SÚLAD PROJEKTU S OPATRENIAMI AKČNÉHO PLÁNU

Prioritná oblasť

E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva
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

6. POPIS REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU
Aktivita 1: Rok 2019
PREDPOKLADANÝ POSTUP PRÁC: 5 000,- €
•

Tvorba koncepcie múzejného zariadenia, dokument bude vypracovaný externou firmou resp.
odborníkom na danú problematiku. Obsah dokumentu bude korešpondovať s akčným
plánom a spoločnými dohovormi na podporu kultúry a cestovného ruchu.

•

Obnova historickej sýpky, významného objektu na budúcu prezentáciu predmetov muzeálnej
hodnoty.
Obnova
bude
obsahovať
stavebné
úpravy
podľa
vypracovanej
dokumentácie(sanácie omietok, odvlhčenie, úprava interiérových omietok, inštalácie
elektrorozvodov a expozičného osvetlenia). Celkom náklady 38 000,- €.

Harmonogram : Vypracovanie strategického dokumentu. do 31.12.2019
Realizácia obnovy historickej sýpky : do 31.12.2019
Bolo zrealizované verejné obstarávanie a práce na stavebnej časti by sa mali započať od
01.10.2019.

Projekt schválený – prebieha realizácia.

Obnova obecnej sýpky:
významného objektu na budúcu prezentáciu predmetov muzeálnej hodnoty. Obnova
obsahuje stavebné úpravy podľa vypracovanej dokumentácie(sanácie omietok, odvlhčenie,
úprava interiérových omietok, inštalácie elektrorozvodov a expozičného osvetlenia). Celkom
náklady 38 000,- €. Stavebné práce by mali byť ukončené do 31.12.2019
Prebieha realizácia stavebnej časti projektu.

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
odvedenie dažďovej vody od budovy kaštieľa. Stavebnú časť budeme realizovať v roku 2020
z dôvodu, že zjednodušenú projektovú dokumentáciu sme museli dať vypracovať odborne
spôsobilej osobe a projekt je v súčasnosti na posudzovaní na Krajskom pamiatkovom úrade.
Projekt schválený prebieha realizácia .

Rekonštrukcia kaštieľa – MK SR 2019
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 v zložitom stave 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.
Obec žiadala dotáciu vo výške 9 042€. Projekt bol schválený vo výške 8 000,- €
a v súčasnosti prebieha jeho realizácia.
Projekt schválený - prebieha realizácia.

Rekonštrukcia MK – ul. Komenského, odstavná plocha pod školu, časť ul.
Hlavná (nová ulička)
Dňa 22.07.2019 bola spustená výzva na predpokladanie cenových ponúk k zákazke:
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2019 – Krivany“. Oslovených bolo 6 firiem, z toho
cenovú ponuky nám zaslali 2 firmy. V prvom kole vyhrala firma EUROVIA, a.s.,
s obstarávacou cenou s DPH 34 946,34€ pre výmer cca pre výmer cca 2 480m2. Obec
4.9.2019 oznámila zrušenie verejného obstarávania z dôvodu uvedenia nesprávnej výmery
asfaltového koberca.
Dňa 11.9.2019 bolo spustené 2. kolo výzvy na predpokladanie cenových ponúk
k zákazke: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2019 – Krivany“. Oslovených bolo 6 firiem,

z toho cenovú ponuky nám zaslali 3 firmy. V druhom kole vyhrala firma CBR s.r.o.,
s obstarávacou cenou s DPH 23 997,76€ pre výmer cca 1 455,1m2.
V súčasnosti prebieha realizácia projektu.

9 – miestne osobné motorové vozidlo – nákup auta
Dňa 16.07.2019 bola spustená výzva na predpokladanie cenových ponúk k zákazke:
„9 – miestne osobné motorové vozidlo“. Opis, rozsah zákazky: 1 nové, nejazdené osobné
motorové vozidlo. Spôsob financovania: leasing. Oslovených bolo 5 firiem, z toho cenovú
ponuky nám zaslali 3 firmy. VO vyhrala firma 3H MOBIL s.r.o. s obstarávacou cenou s DPH
25 140€. Na základe objednávky, ktorú obec vystavila čakáme na dodanie 9 – miestneho
auta. V súčasnosti čakáme na dodanie auta v zmysle zmluvy.

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 a prebieha finančné zúčtovanie projektu.

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,-€.
Projekt podporený a prebieha finančné zúčtovanie projektu

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 na verejné
obstarávanie. Realizácia projektu bude v roku 2020.
Projekt schválený.

Dedina roka 2019 – Slovenský deň kroja .
V máji 2019 sa obec zapojila do súťaže Dedina roka. Hodnotilo sa v 7 oblastiach od
základných informácií o obci až po životné prostredie. Dňa 18.6.2019 do obce zavítala 5
členná komisia, pre ktorú bola pripravená obhliadka obce, kultúrnych pamiatok s odborným
výkladom a na záver bola v kultúrnom dom realizovaná prezentácia obce vo všetkých
oblastiach činnosti. Do jubilejného 10. ročníka sa prihlásilo 23 obcí z celého Slovenska.
Obec Krivany získala ocenenie: Dedina ako KLENOTNICA, ktoré si prevzala dňa
07.09.2019 v Banskej Bystrici, kde sa konalo kultúrno - spoločenské podujatie Slovenský
Deň Kroja a vyhlásenie výsledkov Dedina roka 2019, ktorého sa zúčastnila aj naša dedinská
folklórna skupina. Oficiálne výsledky a vyhodnotenie podujatia bolo vo víťaznej obci
Papradno a zúčastnil sa ho zástupca starostu obce. Obec za ocenenie dostala aj finančný
dar v hodnote 1 200,- €, ktorý nám bude poskytnutý cez oficiálny projekt zameraný na
obecné aktivity. Taktiež sme obdŕžali aj menšiu strunovú kosačku. Pripravujme projekt na
realizáciu obecných aktivita v hodnote 1 200,- € cez program, ktorý vyhlásila Slovenská
agentúra životného prostredia.

Rekonštrukcia a výstavba zázemia futbalových šatní
SFZ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu
podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až
2021. Obec žiadala dotáciu za účelom rekonštrukcie futbalových šatní pre 1. FK Krivany.
Celkové výdavky projektu sú 15 187,-€ z toho obec má 25% spolufinancovanie. Termín
vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí/projektov bol do 04.11.2019. V mesiaci november nám
bolo oznámené, že náš projekt bol podporený vo výške 10 000,- €, spoluúčasť obce je
3 300,- €. V súčasnosti čakáme za podpisom zmluvy a taktiež sme sa zúčastnili úvodného
povinného seminára v Košiciach. realizácia projektu bude v roku 2020.
Projekt je v schválený a prebieha jeho realizácia.

Fond na podporu umenia 2020 : 27. roč. HTFF J. Lazoríka
Projekt sme podali v októbri 2019 na 27. ročník HTFF J. Lazoríka, ktorý sa bude konať
v dňoch 30.07. – 01.08.20120
Projekt je v štádiu hodnotenia.

Rekonštrukcia kaštieľa – MK SR – Obnov svoj dom 2020
V decembri 2019 sme podali na projekt v programe: Obnovme si svoj dom –
žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kaštieľa. Súčasný stav nevyužívaného
objektu je v zložitom stave 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 a zameranie skutkového
stavu. Na túto aktivitu sme v roku 2019 dostali aj finančné prostriedky. V tomto roku sme
podali projekt na vypracovanie projektovej dokumentácie na ovlhčenie kaštieľa.
Na základe zistení havarijného stavu objektu vplyvom vody a podmáčania stavby v
roku 2020 bude zrealizovaná nasledovná dokumentácia :
A/ Prieskum zavlhnutia objektu.
B/ Hydrogeologický prieskum.
C/ Projekt odstránenia príčin zavĺhania.
Cieľ:
Realizácia komplexnej obnovy objektu pre nový vhodný účel a prezentáciu kaštieľa. V 1.
etape je potrebné s predstihom zabezpečiť :
- exaktné zistenie príčin natekania vody do interiéru zisteným terénnych pomerov HGP
prieskumom,
- diagnostikovanie stavu zavlhnutia murív objektu s návrhom sanačných opatrení,
- projekt odstránenia príčin zavĺhania a havarijného stavu objektu /príprava pre
komplexné architektonicko stavebné riešenie kaštieľa/.
Požiadali sme o čiastku 9 400,- €
Projekt je v štádiu hodnotenia.

Národný projekt 2020– podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
NP TSP II/01-2019.
V októbri 2019 riadiaci orgán Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na pokračovanie projektu TSP.
Výzvy sme podali dňa 15.11.2019. Je to projekt na pokračovanie činnosti terénnej sociálnej
práce. V súčasnosti prebieha hodnotenie projektu. Taktiež čakáme za podmienkami projektu.
Projekt je v štádiu hodnotenia.
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