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k bodu 5 - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 07.12.2015

Materiál na 08. zasadnutie OZ - 11.12.2015

Projekty žiadané z prostriedkov EÚ 2007 - 2013
Projekt EÚ - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Zmluva NFP
bola podpísaná 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
€. Projekt je ukončený a je finančne vysporiadaný. Vzhľadom k tomu, že v projekte
nebola riešená výmena všetkých svetiel realizujeme rozšírenie siete verejného osvetlenia na
ul. Pod Huru a výmenu svetiel na ul. Železničná (Rajdačka) a výmenu a doplnenie svetiel na
ul. Ľadová kde sú ešte sodíkové výbojky. Realizácia týchto prác sa uskutočňuje.
Financovanie z vlastných zdrojov obce.

Projekt FSR - Podpora komunitnej práce v obci Krivany - Projekt skončil dňa
30.11.2015 Projekt je fyzický ukončený, finančne musí byť vysporiadaný do konca
roku 2015.

Projekty EÚ – nové programové obdobie 2014-2020
Protipovodňové opatrenia na Krivianskom potoku v obci Krivany. Pripravujeme
sa na novú výzvu z nového programovacieho obdobia. Výzva by mala byť vyhlasená
v priebehu roku 2016. Príprava projektu.

Zmena palivovej základne budovy Obecného úradu v Krivanoch.

V súčasnej
dobe zabezpečujeme záverečnú monitorovaciu správu a pripravujeme podklady na
záverečnú platbu.
Projekt je po stavebnej stránke ukončený, realizujeme ešte
dokončenie finančnej časti projektu.

Zateplenie budovy obecného úradu v Krivanoch – pripravujeme podklady pre
stavebné účel. Čakáme za vyhlásením príslušnej výzvy. Príprava projektu.
Rozšírenie kapacity v materskej škole v Krivanoch
Popis projektu: V mesiaci november bola vyhlásená výzva z eurofondov na rozšírenie
kapacity MŠ s účasťou aj rómskych žiakov. V súčasnej dobe zabezpečujeme stavebné
povolenie a zabezpečujú sa podklady ku podaniu žiadosti. 1. kolo podávania žiadosti bolo
stanovené na 2.2.2016. Projekt je v štádiu prípravy.

Informácia o stave stavebných akcií - financovaných z vlastných a
iných zdrojov.
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. Bola zabezpečená
kompletnú výmenu oplotenia okolo celého cintorína na ul. Cintorínska. V súčasnej dobe
zabezpečujeme zjednodušenú projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov. Projekt
navrhujem realizovať v roku 2016.

Rekonštrukcia oplotenia v centre obce a pri kultúrnom dome. Vzhľadom na
opotrebovanie a na skultúrnenie prostredia v centre obce a pri kultúrnom dome navrhujeme
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zrealizovať rekonštrukciu 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. Projekt navrhujem
realizovať v roku 2016.

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.. Projekt navrhujem
realizovať v roku 2016.

Zámery nájomné byty, byty v budove OcÚ na odpredaj, stavebné pozemky
V mesiaci október sme podali žiadosť na majetko-právne usporiadanie parciel pre
stavebné pozemky v lokalite Pod Huru , ktoré sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi
Krivany. Doposiaľ sme nedostali odpoveď. Príprava projektu.

Výstavba prístreškov v parku na ul. Nachajky a výstavba prístreška v lokalite
Demjanka. Projekty sú zrealizované a ukončené.
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Projekt: Zvýšenie bezpečnosti v obci Krivany
Popis projektu: Cieľom predloženého projektu bolo získať finančné prostriedky na
vybudovanie radarových meračov rýchlosti a dobudovanie kamerového systému a tým
posilniť dozor nad verejným poriadkom v obci. Projekt je zrealizovaný.
Ministerstvo kultúry SR

Projekt: 22. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu Krivany 2015
Popis projektu:
Projekt bol schválený a je ukončený.
Program obnovy dediny 2015

Projekt: Oddychová zóna Tarenky
Popis projektu:
Projekt je ukončený po stavebnej časti a je aj finančne vysporiadaný .
Nadácia Ekopolis a Slovnaft - Zelené oázy 2015
Projekt: Kamenný mlyn v Krivanoch
Popis projektu:
Zámerom tohto projektu bolo získať dotáciu na znovu oživenie priestranstva pri Kamennom
mlyne v Krivanoch. Projekt je stavebne ukončený, vysporiadavá sa finančne.
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Projekt: Zmeny a doplnky územného plánu obce Krivany
Popis projektu:
Na základe výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky sme zaslali žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorej účelom je spracovanie zmien
a doplnkov územného plánu obce Krivany. Celkové náklady na tento projekt boli
vyčíslené vo výške 7 900 €, pričom výška požadovanej dotácie predstavuje 6 320 €.
Projekt schválený vo výške 6 320,- € a je v štádiu realizácie.
Ministerstvo financií SR
Výťažky z lotérií

Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu v obci Krivany
Z prostriedkov obce sme v mesiaci november zrealizovali rozšírenie rozhlasovej siete na ul.
Hlavná smerom do rómskej osady a na ul. Vyšný Mlyn. Projekt je stavebne ukončený
a realizuje sa finančne vysporiadanie projektu.
Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Projekt: Chodník k rómskej osade v obci Krivany
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Popis projektu: Projekt sme z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov
požiadali o vrátenie.

Denný stacionár.
V súčasnej dobe zabezpečujeme stavebné úpravy. Realizuje sa prestavba priestorov.

Rekonštrukcia okolia priestranstiev obecného úradu.
V súvislosti s realizáciou kotolne v priestoroch obecného úradu sa robila aj realizácia
odvodnenia budovy obecného úradu čo bude mať kladný dosah na stabilitu stavby. Už
dlhodobo je problém parkovania v okolí obecného úradu, preto aj v tejto súvislosti bolo
potrebné riešiť túto situáciu. Z uvedeného dôvodu sme požiadali užívateľov obecnej parcely
KN ( C) 300/6, aby uvoľnili tento priestor na ktorom boli záhradky a aj drobné stavby
(prístrešky) na zriadenie parkoviska. Taktiež už dlhodobejšie máme problém s takom vody
v budove obecného úradu. Preto sa riešili aj túto situáciu a to vypracovaním projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu vodovodnej prípojky, ktorá obsahuje zmenu trasy vedenia
vodovodnej prípojky do budovy obecného úradu, zväčšenie dimenzie potrubia, vybudovanie
novej vodovodnej šachty a následne bude potrebné realizovať ešte v priestoroch kotolne
rozdeľovač vody a napojenie na súčasné vnútorné rozvody. Realizáciou hore uvedených
činnosti v prvom rade vytvoríme parkovacie miesta hlavne pre nájomcov bytov v nadstavbe
na obecnom úrade akcie, zlepšíme prietokové pomery vnútorných vodovodných rozvodov
vody, značne skrášlime prostredie okolia budovy obecného úradu. Značnú časť prác chceme
vykonať ešte v tomto roku, v budúcom roku by sa riešili len asfaltové povrchy. Realizujeme aj
prípravu stavebného projektu na podanie stavebného povolenia na túto akciu. Projekt je
v štádiu realizácie.

Prenájom a odkúpenie budovy na hospodárskom dvore.
V mesiaci november sme podali žiadosť na odkúpenie stavby.

Spracovanie návrhu integrovanej ochrany vodných zdrojov na území katastra
obce Krivany.
V súvislosti so zmenou klimatických podmienok (veľké sucho, prípadne prívalové vody a
apod.) je nutné riešiť z tohto pohľadu aj situácie v našom katastrálnom území.
1. Urobiť dôkladnú inventarizáciu poškodenia krajiny v celom vodozbernom území
Spracovať dôslednú analýzu bilancie odtekajúcej dažďovej vody z jednotlivých
odtokových mikropovodí celého katastra pre extrémnu prívalovú zrážku 100 mm
2. Návrh riešení, technických parametrov, časového plánu, finančného rozpočtu i návrh
priorít i spôsobu financovania i definovanie potenciálnych zdrojov pre obnovu poškodenej
krajiny Premietnutie navrhovaných riešení do územného plánu a schválenie VZN
3. Spracovanie projektov na získanie finančných zdrojov. Predpokladá sa, že bude treba
uvažovať na viac zdrojovom financovaní (obecné finančné zdroje, zdroje vlastníkov
pozemkov, zdroje nadácií a rozvojové zdroje ako aj eurofondy).
Navrhujem, zaradiť túto aktivitu do priorít obce a začleniť ju do plánu investičných akcii.
Projekt je v štádiu prípravy.
Príprava projektu.
Z dôvodu nového programového obdobia na čerpanie prostriedkov z eurofondov
a prípravy rozpočtu na rok 2016 j potrebné, aby sme začali činnosti na projektoch na
čerpanie prostriedkov z eurofondov na programové obdobie 2014-2020. Niektoré operačné
programy už majú zverejnené podmienky výzvy a štruktúru jednotlivých programov. Taktiež
musíme sa zaoberať realizáciou stavebných akcií, ktoré by sme mohli financovať z vlastných
zdrojov obce, alebo z iných zdrojov ako sú obecné.
Ján Šejirman
starosta obce
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