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k bodu 4 - Aktuálna situácia na projektoch ku dňu 15.02.2016

Materiál na 09. zasadnutie OZ - 25.02.2016
V tomto roku sa začínajú vyhlasovať nové výzvy na čerpanie prostriedkov z eurofondov na
programové obdobie 2014 -2020. Do niektorých projektov sme sa ako obec už zapojili. Dá sa
predpokladať, že väčšie investičné projekty a výzvy budú realizované až v priebehu rokov
2017 - 2018. Z uvedeného dôvodu aj my ako miestna samospráva si budeme musieť urobiť
priority v rámci investičnej a neinvestičnej výstavby. V roku 2016 nebudeme robiť väčšie
investičné projekty, preto navrhujem, aby sme sa sústredili na menšiu údržbu obecného
majetku, dobre sa projekčne pripravili na pripravované výzvy a zamerali sa v tomto roku na
majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností v užívaní obce. Ide najmä o majetko-právne
vysporiadanie časti futbalového ihriska, miestnych cintorínov, miestnych komunikácií najmä
na ul. Pod Koscelcom. V tomto roku by bolo dobre, aby sme financie ušetrili na rekonštrukciu
niektorých miestnych komunikácií - ul. Nachajky, ul. Komenského, časť ulice Železničná
a časť ulice Ľadová.
Z hľadiska údržby realizovať len havarijné stavy na majetku obce. Bude prioritne potrebné
riešiť odvodnenie cesty od svahu na ul. Ľadová (od mosta smerom na lokalitu Učiteľovo).
Návrh je súčasťou tohto bodu.

Projekty EÚ – nové programové obdobie 2014-2020
Zmena palivovej základne budovy Obecného úradu v Krivanoch – projekt
realizovaný ešte z prostriedkov z predchádzajúceho programového obdobia. Jedná sa
o čiastku cca 23 000,- €. Projekt je po stavebnej stránke ukončený, realizujeme ešte
dokončenie finančnej časti projektu – 2. platba.

Protipovodňové opatrenia na Krivianskom potoku v obci Krivany. Pripravujeme
sa na novú výzvu z nového programovacieho obdobia. Výzva by mala byť vyhlásená
v priebehu roku 2016. Príprava projektu.

Prioritná osi 4 OP Ľudské zdroje - Terénna sociálna práca v obciach. Žiadosť
sme zaslali dňa 18.01.2016. Uzávierka výzvy bola dňa 03.02.2016. Žiadosť sme zaslali na 1
pracovníka na TSP a 1 pracovníka TP. Dosiaľ nevieme výsledok našej žiadosti. Prebieha
vyhodnotenie projektu.

Investičná aktivita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného
riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Popis projektu: Zateplenie budovy obecného úradu v Krivanoch.

Výzva na
zateplenie verejných budov bola vyhlásená začiatkom tohto roku. Na základe podmienok
výzvy sme začali príslušné technické zabezpečenia a plnenia podmienok výzvy. Bola to
najmä úvaha o vybudovaní fotovoltaiky a neskôr to bol návrh na ohrev vody cez solárne
panely. Po príprave týchto technických podmienok a následne po konzultácii na riadiacom
orgáne výzvy, nám ale bolo doporučené, aby sme v ďalšej činnosti na príprave tohto projektu
nepokračovali a to z dôvodu, že nespĺňame kritériá výzvy a to hlavne: budova sa nezatepľuje
ako celok, lebo časť budovy už máme zateplenú a sú aj vystavené obecné byty. Ďalšia
prekážka je to, že z celkovej výmery budovy môže na prenájom byť len 10% plochy.
Z uvedených dôvodov sme pozastavili prípravné projektové práce na tomto projekte. Zatiaľ
nemáme informácie o tom, že je vyhlásená nejaká iná výzva na takýto projekt. Problém je
v tom, že časť budovy máme zateplenú čo je v poriadku. Časť budovy ktorá nie je zateplená
1

je ale problémová, hlavne z tepelného hľadiska. Už teraz sú veľké rozdiely medzi zateplenou
a nezateplenou časťou budovy. Ďalší problém je poškodená krytina na nerekonštruovanej
časti budovy. Je tam plech od roku 1986, ktorý je už značne skorodovaný. V prípade, že
nebude vhodná výzva, musíme pouvažovať čo s touto situáciou. Keby sme zohnali finančné
zdroje na túto akciu cez eurofondy, potom počas doby 5 rokov by sme tam nemohli mať
nijakú komerčnú činnosť, t.j. nemohli by sme robiť prípadne výstavbu bytov a pod. Príprava
projektu.

Rozšírenie kapacity v materskej škole v Krivanoch
Popis projektu:

1. výzva na MRK, ktorú sme riešili bola z OP Ľudské zdroje (Ministerstvo
vnútra): Tu nie sme oprávneným žiadateľom - vraj z dôvodu, že sme v predchádzajúcom
programovom období už mali poskytnuté finančné prostriedky na zateplenie budovy
základnej školy. My pri rozšírení kapacity MŠ ideme realizovať len interiérovú časť, t.j.
vnútorné priestory - ale ani toto vysvetlenie nepomohlo. Tak nech sa o rómske deti
v materskej škôlke starajú títo úradníci.
https://www.itms2014.sk/vyhlasene-vyzvy/vyhlasena-vyzva?id=c7f27a71-3e32-4767-a8571e184fe2dcd5 – projekt nemôžeme realizovať

2. výzva na MŠ je cez iROP (Ministerstvo pôdohospodárstva)
https://www.itms2014.sk/vyhlasene-vyzvy/vyhlasena-vyzva?id=546a6253-4a71-4fea-880c332d3b867548
Tu sme si overovali či môžeme žiadať na rozšírenie kapacity MŠ, keď sme už mali v škole
aktivity na zateplenie. Bolo nám povedané, že môžeme, len sa nesmú opakovať práce, ktoré
už boli pred tým realizované. Projekt je v štádiu prípravy

3. Výzva na rekonštrukciu príp. výstavbu telocvične (Ministerstvo školstva)
http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkovna-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formoudostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-a-na-vybavenie-telocvicne/
V súčasnej dobe pripravujeme podklady na podanie výzvy. Zameriavame sa len na vnútorné
vybavenie telocvične t.j. náradie a pod. Tu môžeme žiadať finančné prostriedky do výšky
5 000,- €. Projekt je v štádiu prípravy.
Pri týchto školských projektoch by sme mali byť opatrní, čo sa týka podávania žiadosti a to
vzhľadom na celkovú situáciu okolo financovania školstva. Určite po parlamentných voľbách
sa otvorí problém financovania školstva. Sú indície, že školstvo by malo byť financované
centrálne t.j. cez štátne inštitúcie. Nevieme, či nám budúci vládni predstavitelia nechajú
originálne kompetencie v tejto oblasti, preto je potrebné, aby sme boli v týchto veciach
v tomto roku veľmi opatrní a to aspoň do času, než sa bude vedieť aké bude ďalšie
financovanie školstva. Nie, že my teraz dáme ďalšie vlastné finančné zdroje na projekty,
štúdie, vybavenie a pod. a o niekoľko dní nám štát povie, že nám berie kompetencie
v oblasti školstva.

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. Príprava projektu
Rekonštrukcia oplotenia v centre obce a pri kultúrnom dome. Vzhľadom na
opotrebovanie a na skultúrnenie prostredia v centre obce a pri kultúrnom dome navrhujeme
zrealizovať rekonštrukciu oplotenia od pozemku KN (C) p. č 45, 46 a pri kultúrnom dome. Pri
KD by bolo vhodné, aby sme upravili aj okolitý priestor, t. j odstránili plechový sklad,
vybudovali tam drevený prístrešok a taktiež je nutné zrealizovať teréne úpravy dvora pri KD.
Materiál a celkové náklady budú vyčíslené po spracovaní štúdie, ktorá určí aký materiál
máme použiť v súvislosti na už jestvujúcu úpravu centra obce. Príprava projekt
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Rekonštrukcia okolia priestranstiev 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.

Odvodnenie miestnej komunikácie na ul. Ľadová a časti ul. Kostolná – počítame
s vybudovaním odvodňovacej priekopy z materiálu ako sme to urobili na ul. Železničná a to
z dôvodu, že v tejto časti ulice pravidelne dochádza k zosuvu svahu. Ulica Kostolná navrhujme odvodnenie tejto komunikácie v časti od hasičskej zbrojnice až ku kostola.
Materiál na túto akciu si vyrobíme sami a taktiež aj sami môžeme realizovať práce pomocou
MOS. Príprava projektu

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

Pripravované projekty:
POD - Program obnovy dediny
Názov projektu: Integrovaná preventívna ochrana vôd na území katastra obce
Krivany – projekt je v štádiu posudzovania
Popis projektu: Vypracovanie projektovej dokumentácie s návrhmi riešenia pre rizikové
oblasti obce Krivany pred povodňami a suchom, ako aj stav poškodenia krajiny a jej
problémov povodní je potrebné riešiť na celom území katastra obce, aby sa vytvorila ochrana
pred lokálnymi záplavami a pred nebezpečným suchom. Riziká v súčasnosti predstavuje
odtekajúca dažďová voda a bahno pri výdatných zrážkach z poškodenej krajiny. Projektová
dokumentácia významne pomôže obci odolávať problémom povodní, prispeje
k ozdravovaniu klímy a zmierneniu extrémnych horúčav.
Začiatok projektu: 05.2016
Ukončenie projektu: 09.2016
Požadovaná výška dotácie: 4 655 € (95%)
Vlastné zdroje: 245 € (5%)
Celkové náklady projektu: 4 900 €

FPU – Fond na podporu umenia – MK SR
Názov projektu: 23. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu Jána Lazoríka
projekt je v štádiu posudzovania
Popis projektu: Organizácia 23. ročníka Hornotoryského folklórneho festivalu v areáli
Centra ľudovej kultúry v Krivanoch. Tento ročník zároveň chceme venovať spomienke
a pamiatke hlavnému zakladateľovi festivalu, Jánovi Lazoríkovi. Cieľom festivalu je
prezentovať jednotlivé špecifiká ľudovej kultúry a to najmä jedinečných hudobných ľudových
nástrojov, hudieb, tancov, scénok. Festivalu sa zúčastnia menšie domáce folklórne skupiny
a sólisti z okolitých miest a obcí, popredné domáce folklórne súbory a zahraničné súbory.
Začiatok realizácie: 12.08.2016
Koniec realizácie: 13.08.2016
Žiadaná podpora: 8 500 € (41,87%)
Spolufinancovanie: 11 800 € (58,13%)
Celkové náklady projektu: 20 300 €

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. Príprava projektu
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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.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Projekt: Zmeny a doplnky územného plánu obce Krivany
Popis projektu: Projekt je finančne vysporiadaný. Prebieha ešte schvaľovací proces
doplnkov územného plánu. Prebieha realizácia projektu.

Ministerstvo financií SR
Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií
Pripravujeme projekt na dotáciu z ministerstva financií na obnovu a zveľadenie obecného
majetku. Navrhujeme, aby sme podali žiadosť na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Žiadosť je potrebné podať do 30.03.2016. Príprava projektu .
Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Projekt: Chodník k rómskej osade v obci Krivany
Popis projektu: Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu prístupu do rómskej osady, bude
potrebné realizovať výstavbu chodníka, lebo najmä v daždivom počasí obyvatelia osady
nechodia po provizórnom chodníku, ale začínajú zase chodiť po štátnej ceste. Je potrebné
majetko-právne vysporiadať pozemky.
Príprava projektu.

Spracovanie návrhu integrovanej ochrany vodných zdrojov na území katastra
obce Krivany.
V súvislosti so zmenou klimatických podmienok (veľké sucho, prípadne prívalové vody a
pod.) je nutné riešiť 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 akcií.
Projekt je v štádiu prípravy.

Ján Šejirman
starosta obce
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