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Materiál na 13. zasadnutie OZ - 30.07.2020
k bodu 3b - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 28.07.2020

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,- €. Projekt je ukončený stavebne, bolo vydané kolaudačné rozhodnutie,
prebieha ešte posledné finančné zúčtovanie niektorých aktivít projektu.
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) – prebieha realizácia projektu .

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. Až koncom januára 2020 nám bolo oznámené, že projekt bol podporený na jedného
pracovníka na TSP a jedného na TP. Po podpísaní a zverejnení zmluvy pracovníci budú
s projektu financovaný od 05.02.2020. Od septembra 2019 až do februára 2020 by nám
riadiaci orgán mal refundovať náklady spojené s TSP, ktorú sme financovali z vlastných
zdrojov. Zmluvu s riadiacim orgánom je podpísaná na obdobie 05.02.2020 do 31.12.2022
Prebieha 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 prebieha
samotná realizácia projektu.
Projekt schválený – prebieha realizácia projektu .

Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v
Kultúrnom dome v obci Krivany“
Projekt do 2. kola sme podali dňa 31.03.2020
SIEA Operačný program:310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Žiadateľ Obec Krivany
Názov projektu : Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného
čerpadla v Kultúrnom dome v obci Krivany
Kód výzvy:OPKZP-PO4-SC411-2019-61
Kód žiadosti o NFP: :NFP310040ALT8
Celkové oprávnené výdavky projektu: 83 557,60 €
Požadovaná výška : 79 379,72 €
Prebieha hodnotenie projektu.

Projekt CURI
Ako obec sme zapojený do pilotného projektu, ktorý zastrašuje Svetová banka a EU hlavne
čo sa týka integrovaného systému zabezpečenia činnosti pre rómsku komunitu. V projekte
sú navrhnuté mnohé aktivity, ktoré vzišli z podnetu komisie, ktorá pripravovala tieto aktivity.
V súčasnosti realizujeme tieto aktivity (príloha)

Chodník RO – výzva
Jedná sa o výstavbu chodníka do rómskej osady a aj povrchovú úpravu (asfalt). Na
uvedenú stavbu máme zrealizované územné rozhodnutie a v súčasnosti realizujeme
stavebné povolenie.
Príprava stavebného projektu.

Výstavba kanalizácie RO – Krivany .
Vzhľadom k tomu, že nám skončilo stavebné povolenie na uvedenú stavbu ( bolo vydané
v roku 2014), musíme od počiatku zabezpečiť celý proces územné a stavebného konania
a prípravu novej projektovej dokumentácie. Ja potrebné, aby sme započali tento proces, lebo
máme veľké náklady na likvidáciu tekutého domového odpadu ( v súčasnosti sa zabezpečuje
prostredníctvom cisterny od VVS) a náklady sú niekoľko násobne vyššie, ako keby bola
vybudovaná kanalizácia. V súčasnosti zabezpečujeme zmenu projektovej dokumentácie
a pripravujeme vyjadrenia inštitúcií k územnému rozhodnutiu.
Prebieha príprava projektu.

Iné projekty a dotácie bez EU
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. K dnešnému dňu už je stavba zapísaná v katastri nehnuteľnosti a týmto
započneme proces prevodu stavby na obec. Bola podaná žiadosť s príslušnými prílohami na

OÚ odbor výstavby Prešov na úhradu nákladov na ŠFRB a dotácia z MD SR.
01.01.2020 v uvedenej 12.b.j. bývajú už nájomníci.
Realizácia projektu.

Od

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 mesiaci apríl bola nám doručená a následne podpísaná zmluva. V súčasnosti
prebieha verejné obstarávanie. Po VO chceme začať realizovať stavebné práce.
Projekt je v schválený a prebieha jeho realizácia.

Stavebné pozemky – Pozemkové úpravy – lokalita Dujava
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. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa značne predlžil aj
proces prác na pozemkových úpravách. V tomto období dochádza aj k obnoveniu prác na
tejto aktivite podľa harmonogramu. Začínajú konzultácie s vlastníkmi pozemkov o ich
umiestnení príp. o spoluúčasti na jednotlivých parcelách.
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 mesiaci
november až januára 2020 sa uskutočnili práce na GP. V súčasnej dobe započneme
začneme s prípravou na územné rozhodnutie a taktiež zabezpečujeme majetko-právne
usporiadanie cyklotrasy. Jeden notársky úrad nám zabezpečuje osvedčenie o prevode
pozemkov na obec. Uvidíme ako sa k tomuto problému postavia dotknutí vlastníci.
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.
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 boli ukončené do 31.12.2019. K tomuto dátumu bola
vypracovaná aj stratégia využitia CĽK.
Projekt je ukončený stavebne prebieha ešte zúčtovanie projektu.

Regionály príspevok:
Projekt sme podali ešte v roku 2019 a bol schválený vo výške 4 500,- €. P0 nástupe novej
vlády všetky projekty z regionálneho príspevku boli zrušené . Nové výzvy sú datované do
30.07.2020. Zapájame sa do týchto projektoch s podobným zámerom.
3. ÚDAJE O PROJEKTE
Názov projektu

Centrum Jána Lazoríka v Krivanoch

Účel poskytnutia
regionálneho príspevku
Hlavná projektová aktivita

Výstavba tradičnej stodoly - historického objektu získaného na prezentáciu
kultúrneho dedičstva v Krivanoch
Výstavba historického objektu

Miesto realizácie

Krivany

Doba realizácie

2020
4. FINANCOVANIE PROJEKTU (V EUR)

Celkové oprávnené výdavky na projekt
z toho požadovaný regionálny
príspevok
z toho vlastné zdroje
Intenzita žiadaného RP v %

26 000,00 eur
24 000,00 eur
2 000,00 eur
92,31 %

Ďalšie zdroje financovania

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. Na základe predloženého projektu nás Krajský pamiatkový úrad vyzval na
realizáciu archeologického výskumu, čo nám zvýši náklady na túto aktivitu. Archeologicky
výskum bol zrealizovaný. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na tieto aktivity.
Projekt schválený prebieha realizácia .

Projektová dokumentácia využitia záhrady kaštieľa (nová aktivita)
Vzhľadom k tomu, že sa predlžuje čas na vypracovanie projektovej dokumentácie budovy
kaštieľa, započali sme s prípravnými prácami na využití záhrady kaštieľa. V súčasnej dobe
sme na KPÚ podali žiadosť o stanovisko k nášmu zámeru. Po stanovisku KPÚ by sa
prikročilo k vypracovaniu projektovej dokumentácie a následne aj k realizácii niektorých prác,
ktoré by mohol zabezpečovať OcÚ. Čakáme na vyjadrenie projektanta k cene projektových
prác.
Prebieha prípravné konanie.

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. Práce sa realizovali
v roku 2019 a v roku 2020 na základe rozhodnutia OZ na ul. Komenského a pod školou.
Projekt je ukončený.

Dedina roka 2019 – Slovenský deň kroja .
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. V decembri 2019 sme podali projekt ktorý vyhlásila Slovenská agentúra
životného prostredia Na sume 1 200,- €. Projekt schválený a ukončený
Projekt je ukončený.

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,-€. Bolo zrealizované verejné
obstarávanie. Realizácia projektu je do júla 2020.
Projekt schválený a prebieha realizácia a finančné zúčtovanie.

Projekty na rok 2020
Fond na podporu kultúry národnostných menšín 2020: „A či tote cigani živé
struny majú, co ja jim zašpivam, šicko zahrajú“
Projekt sme podali v januári 2020 na 27. ročník HTFF J. Lazoríka, ktorý sa bude konať
v dňoch 30.07. – 01.08.2020 zameraný na rómsku menšinu v programe 1.2 neprofesionálne
umenie. Nakoľko na 27. ročníku HTFF vystúpi aj rómska tanečná skupina a rómska ĽH obec
podala prvý krát žiadosť aj na túto rómsku menšinu. Projekt bol schválený, ale z dôvodu
mimoriadnej situácie sme ho odmietli. Po preskúmaní situácie sme opäť požiadali, aby sme
mohli projekt realizovať na akciu „Spomienka na p. Jána Lazoríka“.
Projekt je v štádiu hodnotenia.

Ministerstvo kultúry SR: Zvykoslovný prejav v tradičnej hudobnej tvorbe
Hornej Torysy
Projekt sme podali začiatkom februára 2020 na tvorbu zvukového nosiča obsahujúceho
interpretácie piesní regiónu Hornej Torysy, ktoré boli zozbierané Jánom Lazoríkom. Cieľom
je zachovať zdokumentované zápisy textov a notácie ešte nezverejnených piesni
špecifického regiónu pomocou vytvorenia zvukového nosiča. Obsahom nosiča je výber
najhodnotnejšieho materiálu s najväčšou výpovednou hodnotou regiónu Horná Torysa, kde
sa nachádza aj obec Krivany, ktorá patrí k veľmi bohatým a zaujímavým folklórnym regiónom
východného Slovenska. V súčasnosti čakáme na schválenie projektu.
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.
Požiadali sme o čiastku 9 400,- €
Projekt nám bol schválený vo výške 8 000,- €. Čakáme za opravou zmluvy.
Projekt je v štádiu realizácie.

Základná škola v obci Krivany – havarijný stav sociálnych zariadení – Okresný úrad
PO
V júni 2020 sme podali na projekt: Základná škola v obci Krivany – havarijný stav
sociálnych zariadení žiadosť o poskytnutie dotácie na havarijný stav sociálnych zariadení
v ZŠ v Krivanoch v celkovej požadovanej výške 164 360 €. Dlhodobým a každodenným
používaním sociálnych zariadení sú tieto priestory značne opotrebované. Zničené sú steny,
či už obklady, maľby alebo nátery. Sú z hygienického hľadiska, estetického alebo funkčného
už nevyhovujúce. Priestory neboli od diana budovy cca 50 rokov obnovované. Na stenách sú
poobíjané omietky a obklady, finálne vrstvy stien a podláh nedržia s podkladom a postupne
opadávajú a pod.
Projekt je v štádiu posudzovania .
Eliminácia rizík nákazy koronavírom v obci Krivany – Úrad podpredsedu vlády SR
V júni 2020 sme podali na projekt: Eliminácia rizík nákazy koronavírom v obci
Krivany – žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorej cieľom je eliminácia rizík zavlečenia nákazy
koronavírusu do obce Krivany a to službami pre najviac ohrozené skupiny seniorov a MRK v
rómskej osade v obci Krivany. Činnosť spočíva v obstaraní vozidla za účelom rozvozu stravy,
doručovania nákupov a donášky liekov a donáška a rozvoz dezinfekčných, hygienických
prostriedkov pre seniorov a MRK, neskôr na prevoz seniorov podľa potreby k zdravotným
službám a službám samospráv atď. Účelom projektu je zakúpenie motorového vozidla pre
zabezpečenie obecnej a dobrovoľníckej služby pre obyvateľov ohrozených koronakrízou.
Požadovaná výška dotácie je 18 945 €.
Projekt je v štádiu posudzovania.

Návrh nových investičných akcii
Výstavba novej 12.b.j.- nájomné byty- bežný štandard
Navrhujeme, aby sme začali proces výstavby nove 12 b. j. v lokalite pod školou, kde je
v súčasnosti vybudovaná už jedná 12. b. j. Spôsob výstavby si musíme určiť:
-nájomné byty- buď to budeme robiť investorsky, t.j. celý proces bude zastrešovať obec
a potom pri verejnom obstarávaní sa vyberie firma, ktorá bude práce realizovať
- nájomné byty - zrealizuje sa výberové konanie a urobí sa zmluvy o budúcej zmluve tak ako
sme to realizovali pri výstavbe terajšej 12.b.j.
- 12. b.j. vybuduje súkromná firma a byty odpredá - nebudú to nájomné byty
Nadstavba bytov nad budovou obecného úradu – bežný štandard.
Vzhľadom k tomu, že je nutná oprava strechy nad budovou obecného úradu navrhujeme,
aby sme v tejto časti zrealizovali buď výstavbu nájomných bytov ( vyšlo by tam asi 5 bytov),
alebo zrealizovali výstavbu ubytovacích priestorov na rekreačné účely.
Rekonštrukcia kaštieľ a záhrady.
Hoci už zabezpečujeme niektoré aktivity na rekonštrukcii kaštieľa, je potrebné, aby sme dali
vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu na opravu kaštieľa a záhrady.
Rekonštrukcia brehov na Krivianskom potoku.
Z dôvodu havarijnej situácie na tomto potoku hlavne v časti pri Dome nádeje a na ul. Ľadová
medzi dvoma mostami navrhujeme započať prípravné projektové práce na spevnení brehov
potkla v týchto častiach.
Vybudovanie komunitného centra.
Hoci sme dlhodobo odkladali realizáciu takejto stavby na tento účel, bolo by vhodné
vybudovať takéto zariadenie. Po konzultáciách sme navrhovali, aby komunitné centrum bolo
vybudované na prízemí budovy kaštieľa. Keby nám nebol schválený tento zámer bolo by
vhodné, aby sme vybudovali nove zariadenie najlepšie asi v areáli školy. Boli príslušné
výzvy, kedy štát dotoval takúto výstavbu až na 95 %.

Rozšírenie vodovodnej siete a NN prípojky ul. Pod Huru
Vzhľadom na realizovanú výstavbu RD na ul. Pod Huru je potrebné tam rozšíriť vodovodnú
sieť a NN prípojku. Kanalizácia a plynofikácia je tam zrealizovaná. Potrebné je zabezpečiť
PD a stavebné povolenie ako aj samotnú realizáciu. PD na NN sieť máme vypracovaná, PD
na rozšírenie vodovodnej siete zabezpečujeme- prebieha príprava na územné konanie.
Prebieha – príprava projektu

Ján Šejirman
starosta obce

