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Materiál na 17. zasadnutie OZ - 29.03.2021
k bodu 3b - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 25.04.2021

Projekty EÚ – programové obdobie 2014-2020
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.

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 €
Projekt bol podporený vo výške 79 379,72 €
Spolufinancovanie vo výške 5% čo predstavuje sumu: 4 177,88 €.
Dňa 27.02.2021 bola podpísaná zmluvu s riadiacim orgánom o NFP. Prebieha proces
verejného obstarávania na stavebné práce.
Projekt schválený – prebieha realizácia 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). Dňa 26.10.2020 bola riadiacim orgánom
vyhlásená výzva na tieto aktivity a pre určené obce:
VÝZVA OPLZ-PO5a6-2020-1 - Podpora komplexného prístupu v obciach s
marginalizovanými rómskymi komunitami(ďalej len „MRK“)
Oprávnené obce: obce s prítomnosťou MRK v rámci Iniciatívy Catching-up Regions
Prešovského kraja.
Po konzultácii s dotknutými zainteresovanými inštitúciami, ktoré sú garantmi tohto projektu
a na pripravenosť obce na zapojenie sa do tohto programu, obec zabezpečuje aktivity na
tieto projekty:

Krivany – Chodník k rómskej osade.
Predmetná stavba rieši rekonštrukciu resp. výstavbu chodníka pre peších, ktorý spája
rómsku osadu situovanú v extraviláne s intravilánom obce. Navrhovaný chodník vedie pozdĺž
cesty III/3193, v jej ochrannom pásme (v extravilánovej časti). Chodník začína pri vstupe do
areálu základnej školy, vedie od okraja MK k oploteniu ZŠ, následne kopíruje oplotenie
a pokračuje okrajom poľa resp. hranice zemného telesa cesty (jej výkopového svahu)
a končí na okraji účelovej komunikácie smerujúcej k rómskej osade. Rekonštrukcia chodníka
pozostáva z výmeny resp. doplnenia konštrukcie chodníka, pričom nespevnený povrch
chodníka sa nahradí z asfaltového betónu a novými obrubníkmi. Jedná sa o výstavbu
chodníka do rómskej osady a aj povrchovú úpravu (asfalt). Na uvedenú stavbu máme
zrealizované územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Žiadosť bola podaná k 15.12.2020.
Zatiaľ nemáme výsledok hodnotenia.
Celkové oprávnené náklady : 53 567,- €
Požadovaná výška NFP:
50 888,- €
Príprava a hodnotenie projektu.

Komunitné centrum v obci Krivany .
Cieľom projektu sú stavebné úpravy vo vyčlenených priestoroch Obecného úradu obce
Krivany pre potreby zriadenia prevádzky Komunitného centra (KC).
Bolo zabezpečené stavebné povolenie a k 01.03.2021 bola podaná žiadosť o NFP.
Čakáme na vyzvanie na doplnenie príloh (uznesenie OZ, EIA a Natura 2000), ktoré sme
v čase podania žiadosti nemali k dispozícii.
Celkové oprávnené náklady : 253 555- €
Požadovaná výška NFP:
240 878,- €
Príprava a hodnotenie projektu.

Výstavba kanalizácie RO – Krivany .
Stavbu je potrebné realizovať, 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 projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a pripravujeme vyjadrenia
inštitúcií k vodoprávnemu konaniu. Máme veľký problém s projektantom, ktorý
zabezpečuje aj inžiniersku činnosť. Je s ním veľmi zlá komunikácia, keby sme neboli
termínovo viazaný tak určite riešime zmenu projektanta. Žiadosť na stavebné
povolenie sme ešte nepodali, lebo nemáme príslušné vyjadrenia. Na verejnú vyhlášku
sú lehoty a to dosť dlhé.
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 5. apríla 2021
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 17. mája 2021
Zatiaľ nedisponujeme informáciou, že by sa plánovali ďalšie hodnotiace kolá. Preto
odporúčame aby sa kolá stihli. Tiež upozorňujeme, že táto výzva nie je určená
špecificky pre pilotné obce zapojené v rámci CuRI. Môže teda vzniknúť riziko, že
vyčlenená alokácia nebude dostatočná pre projekty podané do prvého resp. druhého
hodnotiaceho kola.
Predpokladané náklady budú okolo 200 000,- €. Žiadosť musíme podať do mája 2021.
Podľa môjho predpokladu žiadosť podať nestihneme.
Prebieha príprava projektu.

Výstavba Zberného dvora a stojísk.
V súčasnej dobe a po upresnení novej výzva a tým aj nových podmienok pripravujeme oveľa
menšiu verziu projektu Zberného dvora a stojísk. Projekt budeme realizovať na
hospodárskom dvore pri budove triedičky zemiakov. V súčasnej dobe máme zabezpečený
projekt pre stavebné povolenie a taktiež je už vyvesená Verejná vyhláška na stavebné
povolenie. Medzi tým zabezpečujeme vyjadrenia dotknutých orgánov a inštitúcii k projektu.
Pri rozpočtu stavebných nákladov na túto stavbu a na základe podmienok výzvy môžeme
čerpať ďalšie finančné prostriedky a to na strojové vybavenie. Podľa prepočtov môžeme
čerpať na tieto aktivity finančné prostriedky vo výške cca 60 000,- €. Preto navrhujem, aby
sme za túto sume kúpili traktor, ktorý sme uvažovali kúpiť z vlastných finančných

prostriedkov. Za vlastné finančne prostriedky vyčlenené na traktor by sme kúpili iné strojné
vybavenie (vlečka, drvič konárov, mechanická metla apod.)
Predpokladané náklady po vypracovaní PD na základe výzvy:
Stavebné práce – ZD ................ 158 438,38 E
Stavebné práce – stojiská ........
21 000,00 E
Vybavenie – traktor .................
67 492,00 E (oprávnené môžu byť len 59 812 E)
Stavebný dozor ........................
2 139,00 E
Projektová dokumentácia .........
5 340,00 E (oprávnené môžu byť len 4 336,43 E)
Verejné obstarávanie ................
1 018,00 E
Ext. manažment ........................
3 340,80 E
SPOLU celkové výdavky: 258 768 E (oprávnené – 250 084,61 E). Všetky sumy sú s DPH
Oprávnené výdavky môžu byť po uskutočnenom procese VO nižšie, ako sú plánované.

Z dôvodu, že sa upravujú náklady na pripravované projekty, určite
sa budú meniť aj OZ schválené prerozdelenie rezervného fondu na
rok 2021.
Iné projekty a dotácie bez EU
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. V mesiaci august boli prevedené 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. Notársky úrad nám zabezpečoval osvedčenie o prevode pozemkov
na obec. Súhlas na tento prevod dalo len veľmi málo vlastníkov, takže začneme nový proces
a to konzultácie na príprave dlhodobých nájomných zmlúv. Pomaly ani v jednej obci nie sú
také problémy s majetko-právnym usporiadaním ako v našej obci!!!
Príprava projektu.

Príprava nových investičných akcii
Výstavba novej 12.b.j.- nájomné byty- bežný štandard
Na základe rozhodnutia OZ započali sme proces výstavby nove 12 b. j. v lokalite pod školou,
kde je v súčasnosti vybudovaná už jedná 12. b. j. Nájomné byty budeme robiť investorsky,t. j.
celý proces bude zastrešovať obec. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania
na dodávateľa stavebných prác.
Projekt je v štádiu prípravy.

Nadstavba bytov nad budovou obecného úradu – bežný štandard.
Vzhľadom k tomu, že je nutná oprava strechy nad budovou obecného úradu a na základe
rozhodnutia OZ započali sme proces projektovej prípravy na nadstavbu bytov nad budovou
OcÚ. Nájomné byty budeme robiť investorsky, t. j. celý proces bude zastrešovať obec.
V súčasnosti prebieha proces na dodávateľ stavebných prác.
Projekt je v štádiu prípravy.
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.
Projekt je v štádiu prípravy.
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. Projekt chceme zabezpečiť v roku 2021.
Projekt je v štádiu prípravy.

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 stavebné konanie.
Projekt je v štádiu prípravy.

Projekty rok 2021
Fond na podporu umenia: 28. roč. HTFF J. Lazoríka
Projekt sme podali v januári 2021 na 28. ročník HTFF J. Lazoríka. Za krátku dobu (2
mesiace) nám prišla odpoveď, že projekt bol podporený vo výške 3 500,-€. Pripravujú sa
podklady k podpisu zmluvy.
Projekt schválený.

Dotácia VÚC Prešov- 28. roč. HTFF
Projekt na VÚC sme podali v januári 2021 na 28. ročník HTFF J. Lazoríka. V súčasnosti
čakáme na vyhodnotenie projektu. Po podaní žiadosti nám prišlo doplnenie, formou
čestného prehlásenia, že na podujatie bude vstup bezplatný!!!!!
Hodnotenie žiadosti.

Obnova strechy kaštieľa Krivany – MK SR – Obnov svoj dom 2021
V januári 2021 sme podali na projekt v programe: 1. Obnovme si svoj dom; Podprogram:
1.1 Obnova kultúrnych pamiatok – žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu strechy
kaštieľa Krivany. Súčasný stav nevyužívaného objektu je havarijný a obec ako nový vlastník
hodlá realizovať jeho komplexnú obnovu. V rámci prioritných bodov na rok 2021 na obnovu
NKP - strechy (krov, krytina, klampiarske práce, komíny), na obnovu kaštieľov, ktoré sú v
kritickom stavebnotechnickom stave, na podporu projektu, ktorého národná kultúrna
pamiatka je situovaná v okrese, ktorý sa nachádza v zozname menej rozvinutých okresov a
na podporu projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v lokalite, ktorá je
aktívnym centrom cestovného ruchu alebo v lokalite, ktorá má potenciál rozvoja cestovného
ruchu sa obec Krivany rozhodla požiadať o dotáciu na obnovu strechy a inštaláciu ochrany
pred bleskom.
V rámci prípravných a projektových prác obec z vlastných nákladov dala obec spracovať
projektovú dokumentáciu na obnovu strechy v roku 2020 schválenú KPU Prešov. Cieľ: Na
základe finančných možnosti v etapách postupne realizovať komplexnú obnovu objektu pre
nový vhodný účel a prezentáciu kaštieľa.

Požiadali sme o čiastku 81 953,- €
V súčasnosti čakáme na vyhodnotenie projektu.
Hodnotenie žiadosti.

Kaštieľ a park v Krivanoch – Revitalizácia pamiatkového projektu – Park,
evidovaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri
nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 308/2 – MK SR – Obnov svoj
dom 2021
V januári 2021 sme podali na projekt v programe: 1. Obnovme si svoj dom; Podprogram:
1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebnotechnickom stave – žiadosť o poskytnutie dotácie na revitalizáciu pamiatkového objektu –
park.
Zámerom je v zmysle metodických pokynov KPU Prešov, zabezpečiť spracovanie
projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizačnú dokumentáciu v
podrobnosti dostatočne prezentujúcej a špecifikujúcej všetky architektonické, terénne,
sadovnícke, technické, konštrukčné a iné riešenia obnovy, ako aj všetky navrhované
a súvisiace zásahy, úpravy a práce. Cieľom špecifikovaných zásahov do porastovej štruktúry
historického parku je obnoviť pôvodnú kompozíciu stromových a kríkových porastov,
zabezpečiť rekonštrukciu parkových komunikácií a prechádzkových okruhov, s doplnením
novodobého osvetlenia, lavičiek, altánku a prvkov drobnej architektúry, ako aj vykonať
odstránenie poškodených stromov v súlade so spracovanou inventarizáciou. Zároveň
zabezpečiť stabilitu existujúcich stromov redukciou ich korún tak, aby neohrozovali
bezpečnosť užívateľov. Špecifikovanými zásahmi do porastovej štruktúry bude zabezpečená
základná ochrana národnej kultúrnej pamiatky definovaná v ustanovení § 27 pamiatkového
zákona, v súlade s prírodno krajinárskymi princípmi a zároveň zachovaná estetická
hodnota parkovej kompozície.
Požiadali sme o čiastku 14 250,- €
V súčasnosti čakáme na vyhodnotenie projektu.
Hodnotenie žiadosti.

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené
obce Slovenska. Realizačný projekt výsadby – Slovenská agentúra ŽP.
Vo februári 2021 sme podali na projekt Podpora biodiverzity prvkami zelenej
infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska.
Realizácia vegetačných prvkov vo vzťahu k dotknutým cieľom národného projektu sa bude
uskutočňovať na nasledujúcich zónach:
- Zóna A – Pamiatkový objekt – Park
- Zóna B – Vstup do obce
Účel projektu: Prioritou vo výsadbe budú listnaté stromy, ktoré lepšie znášajú prívalové
horúčavy. Výsadbou drevín sa zlepší aj kvalita ovzdušia, pretože sa eliminujú prachové
častice. Požiadali sme o čiastku 15 377,36,-€
V súčasnosti čakáme na vyhodnotenie projektu.
Hodnotenie žiadosti.

Rekonštrukcia športového areálu v priestoroch základnej školy.
Fond na podporu športu pri MŠ SR a Prešovský samosprávny kraj vyhlásili výzvu (termín
podania je do 31.03.2021) na rekonštrukciu športových objektoch v mestách a obciach. Bolo
by vhodné, aby sme pouvažovali nad podaním žiadosti a to na rekonštrukciu „atletickej“
dráhy“ ( teraz je tam tráva za tartan), výmena plochy multifunkčného ihriska a rekonštrukcia
oplotenia multifunkčného ihriska. Pri podaní žiadosti na Fond športu musia byť minimálne
náklady vo výške 100 000,- €, 50% je spoluúčasť žiadateľa a pri podaní žiadosti na PSK je
minimálny náklady 20 000,- €, spoluúčasť 50%. Taktiež uvažujeme, aby sme v areály školy
vybudovali aj betónu plochu na klzisko, ktorá v lete by slúžila na iné športové účely. Je
potrebné sa zaoberať touto myšlienkou, aby sme vytvorili priestor pre občanov na zlepšenie
športových aktivít v našej obci. Na základe uznesenia OZ pripravujeme podklady na

podanie žiadosti k 01.04.2021.
Zabezpečujeme vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie na stavebné
povolenie a taktiež súbežne zabezpečujeme ohlásenie drobnej stavby. Externá firma
nám zabezpečuje verejné obstarávanie a vypracovanie žiadosti. Náklady podľa
stavebného rozpočtu 122 506,76 EUR bez DPH pred VO na Fond podpory športu.
Náklady projektu na podanie žiadosti na VÚC – rekonštrukcia multifunkčného ihriska
sú vo výške 52 470,- s DPH pred VO.
Projekt je v štádiu prípravy.

Ján Šejirman
starosta obce

