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Granty a dotácie roku 2014:
(k 07.05.2014)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Projekt: Projektová dokumentácia – kanalizácia – RO Krivany
Popis projektu:
V rámci predloženého projektu sme získali finančné prostriedky na vypracovanie projektovej
dokumentácie na odkanalizovanie rómskej osady do verejnej kanalizácie v obci Krivany.
Projekt bol schválený. Už v decembri 2013 sme realizovali verejné obstarávanie, ktorého
predmetom zákazky bolo vypracovanie projektovej dokumentácie – kanalizácia - RO
Krivany.
Po vyhodnotení verejného obstarávania sa v januári 2014 dohodli podmienky na
vypracovanie projektovej dokumentácie s úspešným uchádzačom verejného obstarávania
a podpísala sa zmluva na daný predmet zákazky. V januári 2014 projektant vypracoval 1.
stupeň projektovej dokumentácie pre územné konanie. Prebieha proces územného
rozhodnutia na uvedenú stavbu.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 6 500 €, pričom výška
dotácie z Ministerstva vnútra SR predstavuje 5 000 € a spolufinancovanie obce na
danom projekte je vo výške 1 500 €.
Projekt je v štádiu realizácie.

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Projekt: Zvýšenie bezpečnosti v obci Krivany
Popis projektu:
Cieľom predloženého projektu je získať finančné prostriedky na vybudovanie radarových
meračov rýchlosti a dobudovanie kamerového systému a tým posilniť dozor nad verejným
poriadkom v obci. Projekt bol zaslaný v novembri 2013.
Celkové náklady na tento projekt by boli vo výške 15 000 €, pričom výška požadovanej
dotácie predstavuje 12 000 € a spolufinancovanie obce na danom projekte je vo výške
20 % z celkových nákladov, t.j. 3 000 €.
Projekt je v štádiu posudzovania.

Ministerstvo kultúry SR
Projekt: 21.ročník Hornotoryského folklórneho festivalu Krivany 2014
(15. – 16. 08.2014)
Popis projektu:
Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu je získať dotáciu
z Ministerstva kultúry SR na organizáciu 21.roč. Hornotoryského folklórneho festivalu.
Projekt bol podaný v decembri 2013.
Celkové náklady na tento projekt boli v projekte určené vo výške 15 000 €, pričom
výška požadovanej dotácie z Ministerstva kultúry SR predstavuje
13 500 € a spolufinancovanie obce na danom projekte je vo výške 1 500 € (10 %
spoluúčasť obce na financovaní projektu).
Projekt je v štádiu posudzovania.

Program obnovy dediny 2014
Projekt: Oddychová zóna Tarenky
Popis projektu:
Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu je získať dotáciu na
vybudovanie oddychovej zóny. Projekt je zameraný na vyčistenie studničky, vybudovanie
prestrešenia nad studničkou, úpravu terénu, výsadbu lesnej dreviny, vybudovanie posedenia
s prestrešením, murovaným ohniskom, lavičkami a informačnými tabuľami. Projekt bol
podaný v októbri 2013.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 8 039,85 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 5 000 € a spolufinancovanie obce na danom projekte
je vo výške 3 039,85 €.
Projekt je v štádiu posudzovania.

Program obnovy dediny- zelená dedina 2014
Projekt: Výsadba zelene vo verejných priestranstvách obce Krivany
Popis projektu:
Účelom realizácie projektu je vytvorenie estetického a funkčného verejného priestoru obce
Krivany v určených polohách a to konkrétne:
- Zeleň verejného priestranstva „Kantoreň“ – okolie kostola a domu smútku
- Zeleň uličného priestoru – Železničná ul.
- Zeleň uličného priestoru – Hlavná ul.
V týchto častiach chceme podľa priloženej projektovej dokumentácie vysadiť nové dreviny,
stromy, kríky, trvalky a byliny, upraviť pôvodný terén a trávnaté plochy. Projekt bol zaslaný
v decembri 2013.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 6 610,34 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 5 000 € a spolufinancovanie obce na danom projekte
je vo výške 1 610,34 € (t.j. 24,36% z celkových nákladov potrebných pre realizáciu
projektu.
Projekt je v štádiu posudzovania.

Nadácia Ekopolis a Slovnaft
Zelené oázy 2014
Projekt: Oddychová zóna Tarenky
Popis projektu:
Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu je získať dotáciu na
vybudovanie oddychovej zóny. Projekt je zameraný na vyčistenie studničky, vybudovanie
prestrešenia nad studničkou, úpravu terénu, výsadbu lesnej dreviny, vybudovanie posedenia
s prestrešením, murovaným ohniskom, lavičkami a informačnými tabuľami.
V decembri roku 2013 sme podali elektronickou formou predbežnú žiadosť na projekt, z 312
projektov predložených nadácii Ekopolis sme v januári 2014 dostali oznámenie o postupe
nášho projektu do druhého kola a zároveň boli vyzvaní, aby sme finálne projekty do druhého
kola zaslali do 17.02.2014. Finálny projekt bol zaslaný.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 8 039,85 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 5 000 € a spolufinancovanie obce na danom projekte
je vo výške 3 039,85 €.
Projekt nebol schválený.

Ministerstvo financií SR
Výťažky z lotérií
Projekt: Obnova obecnej budovy v športovo-oddychovej zóne Krivany

Popis projektu:
Vypracovaním projektu sme žiadali dotáciu na vonkajšiu rekonštrukciu šatní na futbalovom
ihrisku, ktorá v sebe zahŕňa výmenu okien, dverí a obnovu fasády budovy. Projekt na
Ministerstvo financií bol zaslaný 18.03.2014.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 18 997,09 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 13 500 € a spolufinancovanie obce na danom
projekte je vo výške 5 497,09 €.
Projekt je v štádiu posudzovania.

Slovenská sporiteľna a Nadácia Pontis
Obce bližšie k Vám 2014
Projekt: 21. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu
Popis projektu:
Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu je získať dotáciu na
organizáciu 21.roč. Hornotoryského folklórneho festivalu. Projekt bol podaný v marci 2014.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 10 200 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 5 000 € a spolufinancovanie obce na danom projekte
je vo výške 5 200 €.
Projekt je v štádiu posudzovania.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Projekt: Sklad paliva- rómska osada Krivany
Popis projektu:
Zámerom vypracovania a následného predkladania projektu je získať z Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity finančné prostriedky na vybudovanie Skladu
paliva v rómskej osade Krivany. Projekt bol zaslaný 14.4.2014
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 22 303 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 14 937 € a spolufinancovanie obce na danom
projekte je vo výške 7 366 €.
Projekt je v štádiu posudzovania.

SPP a Nadácia SPP
Program SPPoločne
Projekt: 21. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu
Popis projektu:
Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu je získať dotáciu na
organizáciu 21.roč. Hornotoryského folklórneho festivalu. Projekt bol podaný v 15.04.2014.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 15 300 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 6 000 € a spolufinancovanie obce na danom projekte
je vo výške 9 300 €.
Projekt je v štádiu posudzovania.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
Projekt: 21. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu
Popis projektu:
Na základe výzvy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja chceme vypracovať
a následne predložiť projekt zameraný na získanie finančných prostriedkov potrebných na

organizáciu tohtoročného 21. ročníka Hornotorykého folklórneho festivalu. Projekt sa podáva
do 13.5.2014
Maximálna výška dotácie je 5 000 €.
Projekt sa pripravuje.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja
Popis projektu:
Na základe výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2014 chceme
vypracovať a následne predložiť projekt zameraný na získanie finančných prostriedkov na
druhé vydanie krajovodokumentačných kníh Jána Lazoríka, publikáciu nových zbierok ako aj
na výrobu multimediálnych nosičov s pôvodnými krivianskými filmami, scénkami a pod.
Projekt sa podáva do 13.5.2014
Projekt sa pripravuje.

Organizácia malých obecných služieb a zabezpečenie
verejných prác v roku 2014 v obci Krivany
Obec Krivany ponúka pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce
sociálnych vecí a rodiny /ÚPSVaR/ niekoľko foriem zapojenia sa do pracovných činnosti.
Využitím týchto foriem pomáhame evidovaným nezamestnaným, na druhej strane obec
získava pracovníkov za zvýhodnených podmienok pre samotnú obec. Oceňujú to aj samotní
nezamestnaní, ktorí si týmto spôsobom zvýšia svoj príjem a získajú praktické zručnosti, či
vypestujú pracovné návyky.
1.
Aktivačná činnosť- § 52 – na túto činnosť môže byť zaradený UoZ /uchádzač o
zamestnanie/, ktorý podľa posledných kritérií spĺňal podmienky: je dlhodobo nezamestnaný /
občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z
predchádzajúcich 16 mesiacov /, občan je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi. UoZ, ktorý už vykonával AČ podľa § 52 zákona o službách
zamestnanosti dvakrát a viac, nemôže byť opätovne zaradený na vykonávanie AČ.
Povinnosťou uchádzača o zamestnanie odpracovať v našich podmienkach 20 hodín
týždenne. Za túto aktivitu dostával uchádzač o zamestnanie k sociálnej dávke naviac 63 €.
Dohoda o vykonávaní týchto prác sa uzatvára medzi ÚP a obcou na polročné obdobie.
Príspevok na AČ je dvojzložkový a pozostáva z príspevku na úhradu časti nákladov, ktoré
súvisia s vykonávaním AČ. Príspevok na úhradu časti nákladov sa používa na nákup
osobných ochranných prostriedkov, úrazové poistenie UoZ, časti nákladov na pracovné
náradie a časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti.
Na túto činnosť v roku 2014 plánujeme zaradiť pravdepodobne 9 UoZ. Žiadosť na
poskytnutie príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti sa pripravuje.
Dobrovoľnícka služba- § 52a- na vykonávanie dobrovoľníckej služby sme na
základe predloženej a následne schválenej žiadosti na vykonávanie aktivačnej činnosti
formou dobrovoľníckej služby nám bol schválený príspevok na 1 dlhodobo nezamestnaného
UoZ na dobu 5 mesiacov (od 01.05.2014 do 30.09.2014), ktorý odpracuje 20 hod.
týždenne.
2.

Malé obecné služby /MOS/
MOS je obdoba aktivačnej činnosti. Obec tým získa pracovné sily, ale za túto aktivitu
nedostáva žiaden príspevok zo štátneho rozpočtu. Nezamestnaný dostáva k sociálnej dávke
rovnaký príspevok, ako pri vykonávaní AČ a za rovnakých podmienok. MOS organizované
obcou prebiehajú nepretržite počas celého roku. Od 1.1.2014 sú v platnosti zmeny zákona o
pomoci v hmotnej núdzi, z ktorých vyplýva pre UoZ odpracovať minimálne 64 hodín a
maximálne 80 hodín mesačne. Účastníci MOS budú povinní odpracovať 18 hodín týždenne.

Zmena nastala aj v tom, že pri organizovaní MOS sa uzatvára dohoda medzi ÚP a obcou,
kde ÚP je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách. V
rámci MOS má obec od 02.05.2014 uzatvorenú dohodu so 32 UoZ .
3.

Výkon povinnej práce
Obec Krivany od roku 2009 uzatvára aj Dohody o zabezpečení povinnej práce a
nariadenia výkonu trestu povinnej práce s Okresným súdom Prešov. K máju 2014 si túto
povinnosť neplní žiadny odsúdený. Obec aj naďalej umožní všetkým odsúdeným s trvalým
pobytom v Krivanoch odpracovať si trest povinnej práce. V súčasnej dobu túto službu
vykonávajú 3 občania.
Zákon č.417/2013
V platnosti je nový zákon o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 1.1.2014. Výška
dávky v hmotnej núdzi bude podmienená aktivitou plnoletého práceschopného člena
domácnosti. Občan, ktorý nie je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere získa nárok na
dávku v hmotnej núdzi, alebo jej časť len za podmienky, že bude 32 hodín mesačne
vykonávať menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku činnosť. Základným predpokladom
tejto podmienky však bude, že mu bude konkrétna činnosť ponúknutá. Ak ponuku odmietne,
pomoc v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 61,60 eura. V prípade, že bude spĺňať podmienky
nároku stanovené zákonom na ostatné príspevky, tie mu budú poskytnuté. Organizáciu
zabezpečí obec, alebo Úrad práce. V súčasnosti tento paragraf ešte nerealizujeme a to
z dôvodu nerealizácie projektu zo strany ÚPSVaR.
4.

5.
Zabezpečenie verejných prác zamestnaním sezónnych pracovníkov,
zamestnávaním pracovníkov z príspevkov úradu práce a využitie iných projektov
ÚPSVaR.
Základným zákonom, ktorý sa týka tejto problematiky, je zákon o službách
zamestnanosti.
5.1

Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“
V minulom roku sme využili §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
Takto sme mali zamestnaných 3 pracovníkov na dobu 5 mesiacov na prácach na údržbe
obecného majetku. Príspevok z úradu práce je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca.
Pracovníci okrem údržby obecnej zelene, sa v minulom roku podieľali i na stavebných
prácach .
V tomto roku sme na základe podanej žiadosti získali príspevok na zamestnanie 2
UoZ: 1 pracovník na dobu 8,5 mesiaca (od 14.04.2014 do 31.12.2014) a 1 pracovník na
dobu 2,5 mesiaca (od 14.04.2014 do 30.06.2014) podľa schválenia UPSVaR v Prešove.
5.2

Podpora zamestnávanie nezamestnaných v samospráve - § 54 zákona
Od konca roka 2012 rozbehol úrad práce projekt na zamestnávanie nezamestnaných
vo veku do 29 rokov. V roku 2013 to rozšíril aj na nezamestnaných nad 50 rokov. Tento
príspevok sa poskytuje na dobu 6-9 mesiacov s následným udržaním pracovného miesta 1218 mesiacov. Výška príspevku je 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca najviac 456, 54
€. Tento príspevok môžu čerpať aj neziskové organizácie, občianske združenia a
zamestnávatelia - podnikatelia s odlišnými podmienkami v dĺžke príspevku i zamestnania.
Tento príspevok sme využili pri zamestnaní administratívnej sily na písanie projektov
(okrem eurofondov), prípravu a organizáciu kultúrnych a športových podujatí a pod. od júna
2013 na dobu jedného roka, t.j. do 31. mája 2014.
5.3
5.4.
5.5

Zamestnávanie sezónnych pracovníkov z vlastných zdrojov
neuvažujeme
Chránené pracoviská a ich podpora
neuvažujeme
Absolventská prax

Okrem už uvedených možností zamestnávania, obec využíva a plánuje aj naďalej
využívať absolventskú prax, ktorá sa uplatňuje hlavne pri pomocných administratívnych
prácach, prácach pomocných kuchárok, či učiteliek pri výchove detí v MŠ. Absolventskú
prax realizujeme hlavne podľa záujmu absolventov. Obec na túto činnosť nedostáva žiadne
príspevky. Absolvent vykonáva prax v rozsahu 20 hodín týždenne podľa zmluvy do 6
mesiacov. Absolvent dostáva v súčasnosti za mesiac príspevok vo výške 65 % životného
minima. Podľa záujmu môžeme tento projekt realizovať.

