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1 Všeobecná charakteristika obce
Obec Krivany leží na ceste vedúcej zo sídla okresu Sabinov cez Lipany do Brezovice, 16
km severozápadne od Sabinova. Leží 426 metrov nad morom pri ľavostranných prítokoch rieky
Torysy, ktorá sa práve v tomto mieste ohýba - kriví zo severovýchodu na juhovýchod. Aj v
tomto prírodnom úkaze môže koreniť názov obce. Obec leží učupená medzi menšími
pahorkami a len na jej južnej strane je voľná rovina až po rieku Torysu. Rieka tečie asi 350 m
južne od obce. Vyššie kopce s nadmorskou výškou neďaleko obce sú: na severe Demianka 791
m, Lysá Hurka 681 m, Hradek 650 m, na severovýchode Rohov 691 m, na východe Balážka
664 m. Na južnej strane za riekou Torysa sú severné svahy Gerginovca 496 m výsokého. Obec
je dlhá viac ako 1 km. Na východe začína mostom nad "Krivým jarkom. Tento jarok pramení
z osady Putnov, ktorá je vzdialená od obce 3 km. Horizontálna poloha obce je krivá. Zemepáni
poddaným nedovolili usadiť sa na rovine smerom k rieke Toryse ktorá je úrodná, ale vyhnali
ich na svahy pahorkov, ktoré majú sklon k terajšej obci. Obec Krivany je od najbližšieho mesta
Lipany vzdialená 3 km. Katastrálne susedí s obcami Ďačov, Torysa, Oľšov, Kamenica a
mestom Lipany. Obcou preteká rieka Torysa. Obec má bohatý potenciál pre rozvoj agroturistiky
ruchu a je známa ako obec folklóru.

1.1 Geografická analýza obce
Výhody územia z pohľadu polohy a lokalizácie:






Jedinečnosť a prvenstvá v rámci územia celej SR a EU
- Kultúrna rozmanitosť obyvateľstva
- Prítomnosť národnostných menšín a ich zachovalé ľudové tradície, remeslá,
architektúra
- Zachovalé a používané dialekty ,,šariština,,
- Významné kultúrne a historické pamiatky v obciach – sakrálne pamiatky,
kaštiele, kúrie a iné
Kvalitné životné prostredie a prírodno-kultúrny potenciál pre rozvoj regiónu
- Lesné plochy a zeleň tvoria väčšinu plôch územia
- Čistota ovzdušia a pôdy
- Poveternostné podmienky vhodné pre letný a zimný turistický ruch
- Dostatočné zásoby pitnej vody
Vhodná geografická poloha regiónu z pohľadu európskeho priestoru pre
integrovaný rozvoj vidieka
- Možnosť výmeny informácii a programov cezhraničnej spolupráce v oblasti
vzdelávania, kultúry, športu, budovania infraštruktúry, vytvorenie a prepojenie
cezhraničných produktov CR a iné
- Predpoklad pre sociálno – ekonomických a kultúrno – spoločenský rozvoj
a zvyšovanie kvality života obyvateľov na vidieku.
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Nevýhody územia z pohľadu polohy a lokalizácie:
-

-

Veľká vzdialenosť regiónu k priemyselným a administratívnym centrám –
hlavne mesto SR Bratislava (400 km), krajské mesto Prešov (35 km)
Zlá dopravná dostupnosť – nedobudovaná infraštruktúra (chýbajúce rýchlostné
komunikácie a nevyhovujúci stav ciest 1, 2. a 3. triedy)
Vysoká miera sociálnej a ekonomickej deprivácie a sociálnej vylúčenosti –
vysoká miera nezamestnanosti, vysoký podiel obyvateľstva marginalizovaných
skupín
Zložitá geomorfológia územia – nedostatočná kvalita signálu internetu
a počítačových miest
Nižšia životná úroveň v regióne v rámci SR až vysídľovanie okrajových častí
regiónu

1.2 Historický vývoj obce
Región Šariš, v ktorom leží obec Krivany bol v minulosti uhorskou župou. Na severe
susedí s Poľskom, západné hranice regiónu tvorí bývalá Spišská župa, na východe hraničil so
Zemplínskou župou a na juhu s Abousko – turnianskou župou. Je tvorený povodiami riek
Torysa, Topľa a Ondava. Historickým centrom Šariša bol Šarišský hrad, neskôr mesto Prešov.
Listiny z 11. storočia dosvedčujú, že Šariš bol súčasťou Uhorska.
Obec je veľmi starobylá a má veľmi bohatú históriu, ako aj množstvo kultúrnych pamiatok (
viď charakteristika histórie a kultúrneho dedičstva nižšie). Tak ako každá obec aj obec Krivany
má svoj erb, ktorý je znázornený nižšie.
Tabuľka 1 Prehľad histórie a kultúrnych pamiatok

História

Krivany
Obec sa spomína z roku 1301 ako farnosť a je aj doložená z roku 1301
ako Criua, neskôr ako Krivany (1773), Krívany (1920), Kriviany
(1927), Krivany (1948); maďarsky Krivány. Obec patrila komesovi
Rikolfovi. V 17. – 19. storočí tu mali majetky Dessewffyovci.
V roku 1427 mala 27 port, v roku 1789 mala 110 domov a 783
obyvateľov (početní želiari), v roku 1828 mala 140 domov a 1075
obyvateľov. Boli roľníci, predávali obilie, ktoré kupovali v Sabinove
a Prešove, začiatkom 20. storočia bola v obci výrobňa syra.
Obec si aj za I. ČSR zachovala poľnohospodársky charakter. Časť
obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Šariša
a v Košiciach, niektorí v Ostrave.
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť
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Kultúrne
dedičstvo

Kostol rímsko-katolícky ranogotický (z čias okolo 1300)
s neskoršími prestavbami, najmä v roku 1770. Časť kostola bola
zničená požiarom v roku 1770. Opravený bol až v roku 1890. Odvtedy
sa kostol skrášľoval a roku 1921-1922 bol opäť renovovaný a
vymaľovaný. Na veži sú teraz tri zvony.
Kaštieľ je postavený v románskom slohu. Až do roku 1863 bol
majetkom Dessewffovcov . V tomto roku kaštieľ, všetky pozemky a
lesy zakúpila rodina Bornemiszovcov. V roku 1985 bol kaštieľ
zrekonštruovaný za viac ako 3 mil. Sk. Pri rekonštrukcii došlo k
poškodeniu odvodňovacieho systému a od vtedy pivničné priestory
najmä pri väčších dažďoch zamakajú. V roku 1948 bol kaštieľ
znárodnený. V roku 1992 v rámci reštitúcií bol vrátený dedičom
pôvodného vlastníka Kolomana Bornemisu. Budova kaštieľa je od
roku 2005 neužívaná, čo má za následok jej chátranie.
Kamenný vodný mlyn z 18. storočia, ktorý bol majetkom
Bornemiszovcov, ktorí ho neskôr predali. V súčasnej dobe je v
rekonštrukcii a po oprave by mal byť sfunkčnený a mal byť slúžiť ako
pamiatka ale aj na funkčný účel - najmä na mletie múky.
Pamätný dom prozaičky Jolany Cirbusovej - vyznačovala sa tým,
že knihy písala v šariščine. Tento pamätný dom dnes slúži ako dom
smútku.

Zdroj: E-obce.sk

Obec okrem významných kultúrnych pamiatok je charakteristická aj ako obec kde sa narodili
a pôsobili významné osobnosti. Mená osobnosti, ako aj ich oblasť pôsobenia znázorňuje
prehľad nižšie uvedený.
Tabuľka 2 Prehľad významných rodákov

Významní rodáci
Jolana Cirbusová (1884 - 1940) – spisovateľka
Ján Lazorik (1920 – 2015) – pedagóg, ovocinár, folklorista, etnograf
Prof. Dr. Stanislav Ďurica (1925) - historik
Zdroji: E-obce.sk

1.3 Sociálno-demografická analýza
Demografický vývoj obce Krivany za predchádzajúcich 6 rokov ( viď grafické
a tabuľkové znázornenie nižšie ) má kolísavú tendenciu postupného zvyšovania, ako aj
znižovania počtu obyvateľov medzi jednotlivými rokmi. Obec v roku 2009 evidovala 1141
obyvateľov , v roku 2010 to už bolo evidovaných 1167 obyvateľov, v roku 2011 to bolo 1225
obyvateľov, v roku 2012 a 2013 to bolo už 1232 obyvateľov, potom zaznamenávame pokles
obyvateľstva, a to v roku 2014 – na počet obyvateľov 1222. Obec zaevidovala najvyšší
prírastok obyvateľstva z roku 2010 na rok 2011, kde počet obyvateľov danej obce vzrástol o 58
7

obyvateľov čo tvorilo 4,97% z celkového počtu danej obce v uvedenom roku. Ostatné roky
zaznamenávajú mierne rastúcu tendenciu postupného zvyšovania rokov, pričom výnimku tvorí
rok 2014, kde zaznamenáva obec negatívnu hodnotu zvyšovania obyvateľstva, a to v hodnote
-10 obyvateľov. Z celkového prehľadu pohybu počtu obyvateľstva obce je možné usúdiť, že aj
v uvedenej obci začína postupne prevládať starnutie obyvateľstva ( ako aj u iných obcí
Slovenska) čoho dôkazom je aj to, že hodnota za posledné dva roky evidentne klesá.
Tabuľka 3 Počet obyvateľov

Stredný (priemerný)
stav obyvateľstva

z toho muži

Počet obyvateľov

2014

Stredný (priemerný)
stav obyvateľstva

z toho muži

Počet obyvateľov

2013

Stredný (priemerný)
stav obyvateľstva

z toho muži

Počet obyvateľov

2012

Stredný (priemerný)
stav obyvateľstva

z toho muži

Počet obyvateľov

2011

Stredný (priemerný)
stav obyvateľstva

z toho muži

Počet obyvateľov

2010

Stredný (priemerný)
stav obyvateľstva
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2009
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Graf 1Počet obyvateľov obce
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Zdroj: ŠU SR

Prvým dôležitým negatívnym faktorom prispievajúcim k rapídnemu znižovaniu počtu
obyvateľstva obce Krivany má dlhodobo sa udržiavaný pomerne vysoký ukazovateľ
vysťahovania sa z obce ( tabuľkový a grafický prehľad nižšie). Obec okrem roku 2010 a roku
2011, kde zaznamenáva pozitívne migračné saldo, má neustále negatívne migračné saldo.
Najviac sa to odzrkadľuje v posledných troch rokoch a hlavne v roku 2014 ide o zvlášť vysokú
hodnotu, ktorá neprispieva k pozitívam obce.
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Tabuľka 4 Migračné saldo
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K nepriaznivým faktorom demografického vývoja obce patrí hodnota prirodzeného prírastku
respektíve úbytku obyvateľstva obce ( viď tabuľka č. 3 a jej grafické znázornenie nižšie). Táto
hodnota je ovplyvňovaná z roka na rok klesajúcou tendenciou pôrodnosti. Najnižší ukazovateľ
pôrodnosti bol evidovaný v roku 2014, kde bolo živo narodených len 17 osôb, ďalej to bolo
v roku 2010, kde bolo narodených len 19 obyvateľov. Najvyššia hodnota narodených v obci
bola v roku 2009 kde sa narodilo 24 obyvateľov. Ukazovateľ pôrodnosti v obci Krivany sa nijak
nelíši od dlhodobého trendového správania sa v súčasnom modernom svete.
Tabuľka 5 Prirodzený prírastok (úbytok) obyvateľstva

Ukazovateľ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Narodení živo

24

19

22

21

20

17

Zomretí

13

7

12

10

18

14

Prirodzený prírastok (úbytok)

11

12

10

11

2

3

Celkový prírastok

6

26

17

7

-

-10

Hrubá miera celkového prírastku (promile)

5,282

5,686

-

-8,17

22,609 14,015
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Zdroj: ŠÚ SR
Graf 3Prehľad prirodzeného prírastku a celkového prírastku
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Všetky aspekty života, ako sú celková sociálno-ekonomická situácia, životná úroveň, pracovné
príležitosti, hospodársky, kultúrny či ekonomický rozvoj obce majú vplyv na mieru sobášnosti
či rozvodovosti rodín. Čo sa týka počtu sobášov v obci Krivany – jeho hodnota sa z roka 2009
do roku 2014 nijako výrazne nezvyšuje ani neznižuje. Jeho hodnota je rozmedzí od 2-9 sobášov
ročne. Najnižší počet sobášov bol zaznamenaný v roku 2013, kde boli vykonané len 2 sobáše
a najviac sobášov bolo vykonaných v roku 2014. Čo sa týka evidovanej rozvodovosti podľa
dostupných informácií získaných zo Štatistického úradu bola najvyššia miera rozvodovosti
zaznamenaná v roku 2011, kde sa jednalo o 50% rozvodovosť v obci. Druhý najvyšší index
rozvodovosti je zaznamenaný v nasledujúcom roku, a to roku 2012 v hodnote 14,28%.

Tabuľka 6 Sobášnosť, rozvodovosť

-

6

3

50

7

1 14,28

Index rozvodovosti ( %)

Rozvodovosť

-

Rozvodovosť

Sobášnosť

5

Sobášnosť

Index rozvodovosti ( %)

-

Index rozvodovosti ( %)

Rozvodovosť

-

Rozvodovosť

Sobášnosť

3

2014

Sobášnosť

Index rozvodovosti ( %)

Index rozvodovosti ( %)

Rozvodovosť

2013

Sobášnosť

2012

Index rozvodovosti ( %)

2011

Rozvodovosť

Krivany

2010

Sobášnosť

Ukazovateľ

2009

2

1

50

9

-

-

Zdroj: ŠÚ SR
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Tabuľka 7 Veková štruktúra obyvateľstva

Ukazovateľ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0-14

84

83

95

99

104

101

15-18

91

96

104

101

97

95

18-50

789

814

842

857

856

863

50-85

263

274

274

279

273

278

13

11

12

21

18

18

85 a viac
Zdroj: ŠÚ SR

Veková štruktúra obce je charakteristická celkovou rastúcou hodnotou vekových kategórií –
výnimku tvorí veková kategória od 15-18 rokov za posledné tri porovnávané roky ( tabuľka č.
5 vyššie). Pri porovnaní vekovej kategórie od 0-14 rokov najmenšiu hodnotu zaznamenávame
v roku 2010 kde bolo evidovaných len 83 obyvateľov a najvyššiu hodnotu tejto vekovej
kategórie evidujeme v roku 2013, a to v počte 104. Veková kategória od 15-18 rokov za
posledné tri roky z roka na rok klesá. Oproti roku 2009 kde bolo evidovaných 91 obyvateľov
je v roku 2014 evidovaných už len 95 obyvateľov. Najvyšší index tejto vekovej kategórie je
zaznamenaný do roku 2011. Opačný trend zvyšovania sa počtu obyvateľov má veková skupina
od 18-50, 50-85, a veková skupina 85 a viac. Kým v roku 2009 bola hodnota vekovej skupiny
18-50 rokov 789 , roku 2014 bolo už zaznamenaných 863 obyvateľov – čo je o 74 viac.
U vekovej skupiny 50-85 je taktiež nárast z roka 2009 ( hodnota 263) do roka 2014 –( hodnota
278), čo je nárast o 15 obyvateľov a u vekovej kategórií 85 a viac ide o nárast 5 obyvateľov čo
nie je až tak markantné. Z uvedeného tabuľkového prehľadu nižšie obec eviduje celkovo počet
ľudí v predproduktívnom veku k poslednému dňu roku 2014 - 392, v produktívnom veku
v počte 805 a v počte 126 v poproduktívnom veku. Rozdelenie do spomínaných vekových
kategórií ( predproduktívny vek, produktívny vek, poproduktívny vek) je vymedzené na
základe vzťahu obyvateľstva k ekonomickej aktivite približnými vekovými hranicami
vyjadrujúcimi potenciálny začiatok, ako aj koniec ekonomickej aktivity.
Tabuľka 8Vekové zloženie obyvateľstva podľa vekových skupín podľa stavu k 31.12

Pohlavie
Muži
Muži
Muži

Vekové skupiny
Nula rokov
Od 1 do 4 rokov
14 rokov alebo menej

2009
13
40
152

2010
8
41
153

2011
13
43
166

Muži
Muži

Od 15 do 64 rokov
65 rokov alebo viac

379
51

390
50

408
47

Ženy
Ženy

Nula rokov
Od 1 do 4 rokov

11
20

11
23

9
30

Rok
2012
12
42
170

2013
15
43
171

2014
13
45
168

409
44

416
39

424
39

9
36

6
40

4
39
11

Ženy

14 rokov alebo menej 122

128

139

136

127

123

Ženy
Ženy

Od 15 do 64 rokov
65 rokov alebo viac

352
94

374
91

381
92

391
88

381
87

345
92

Zdroj: ŠÚ SR

Z hľadiska vekového zloženia markantný rozdiel medzi pohlavím (rozdiel medzi mužmi a
ženami) je evidentný vo vekovom rozhraní 14 rokov a menej, kde táto hodnota u mužov je
v jednotlivých rokoch vyššia, a to v rozmedzí 25-44 viac ako žien. Druhou výraznou vekovou
hranicou kde hodnota mužov je v rozmedzí 25-38 viac ako žien je vekové rozmedzie medzi 1564 rokov. Zasa opačný charakter má vekové rozhranie 65 a viac rokov, kde hodnota žien je
v jednotlivých rokov viac ako mužov, a to v rozmedzí od 41-49 (viď tabuľka č. 6 vyššie).
Z uvedenej štatistiky je možné dedukovať, že v mladších vekových skupinách
(predproduktívny vek a produktívny vek) prevláda mužské pohlavie nad pohlavím ženským
a zasa opačný charakter majú staršie vekové skupiny ( poproduktívny vek).
Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce Krivany znázornená tabuľkou nižšie odzrkadľuje
vidiecky charakter tohto územia. Dôkazom toho je vysoká evidovaná hodnota občanov bez
školského vzdelania. Jeho hodnota je celkovo 310 obyvateľov čo tvorí 25,31% celkového počtu
obyvateľov evidovaných v roku kedy sa sledovala vzdelanostná úroveň občanov. Druhou
vysokou hodnotou nízkej vzdelanosti je hodnota 20,82% občanov so základným vzdelaním.
Treťou výraznou hodnotou 188 obyvateľov je so vzdelaním učňovské bez maturity. Táto
skupina tvorí 15,35% celkového obyvateľstva v danom sledovanom roku. Štvrtou skupinou sú
občania s úplným stredným odborným s maturitou. A piatou pomerne výraznú skupinu tvoria
občania so stredným odborným vzdelaním bez maturity. Čo sa týka vysokoškolského vzdelania
( bakalárske, vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské a doktorandské) táto skupina
občanov tvorí len 3,92% celkového počtu obyvateľov.
Čo sa týka vzdelania medzi pohlavím mužským a ženským, tak v bez školskom vzdelaní,
učňovskom a strednom odbornom bez maturity prevláda mužská populácia. Na stupni
vzdelania základné a vysokoškolské prevláda ženské pohlavie.
Tabuľka 9Obyvateľstvo podľa vzdelania SODB t roku 2011

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Základné
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské bakalárske
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
Vysokoškolské doktorandské

Pohlavie
muž ženy
i
107 148
118
70
70
55
20
14
81 100
15
17
1
4
6
7
11
21
0
3

Spo
lu
255
188
125
34
181
32
5
13
32
3
12

Vysokoškolské spolu
Študijn prírodné vedy
y odbor technické vedy a náuky I (baníctvo, hutníctvo, strojárstvo, informatika a
VT, elektrotech., tech. chémia, potravinárstvo)
technické vedy a náuky II (textilná v.,sprac.kože,dreva, plastov,
v.hud.nástrojov, archit., staveb.,dopr.,pošty,telekom.,automatiz., špec.
odb.)
poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky
zdravotníctvo
spoločenské vedy, náuky a služby I (filozof.,ekon.,polit. a práv.vedy,
ekonomika a manaž., obchod a služby,SŠ- OA, HA, praktická
š.,učeb.odb.)
spoločenské vedy, náuky a služby II (histor.,filolog.,pedag. a psych.vedy,
publicistika a informácie, telových.,učiteľstvo, SŠ - gym.)
vedy a náuky o kultúre a umení
nezistený
Bez školského vzdelania
Nezistené
Úhrn

17
0
2

31
2
4

48
2
6

1

3

4

4
1
3

1
2
4

5
3
7

4

11

15

0
2
166
21
616

3
3
1
3
144 310
16 37
599
1
215

Zdroj: ŠÚ SR

Národnostné zloženie obyvateľstva obce Krivany je jednoznačné ( viď tabuľkový a grafický
prehľad nižšie). V obci je evidovaných 6 národností, z ktorých jednoznačne prevláda národnosť
slovenská so svojimi 78,60%. Druhou najpočetnejšou národnosťou s percentuálnou hodnotou
10,95% je kategória nezistenej národnosti. Tento údaj je jednoznačne prevládajúci aj
v celkovom hodnotení národnostiach Prešovského kraja. Treťou dosť výraznou národnosťou
s percentuálnym vyjadrením 9,79% je národnosť rómska. Toto tretie najvyššie percento
spomínanej národnosti je dôkazom, že obec eviduje rovnako ako aj obce s mestá Prešovského
kraja, ako sú Veľká Lomnica, Poprad, Stará Lesná a pod. vysoký počet marginalizovaných
skupín. Okrem vyššie spomínaných prevládajúcich národností sa v obci ešte evidujú národnosti
ako rusínska, ukrajinská a česká avšak ich percentuálne vyjadrenie dosahuje len takmer necelé
0,5% celkových evidovaných národností.

Tabuľka 10Zloženie obyvateľstva podľa národnosti SODB z roku 2011

Národnosť
Slovenská
Rómska
Rusínska
Ukrajinská
Česká
Nezistená
Spolu

Muži

Ženy
470
70
2
1
0
73
616

Spolu
485
49
2
0
3
60
599

955
119
4
1
3
133
1 215

Zdroj: ŠÚ SR
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Graf 4Prehľad národnostného zloženia obce
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Zdroj: ŠÚ SR

Tak ako je jednoznačný ukazovateľ národnosti, tak aj v ukazovateli vierovyznania prevládajú
hlavne tri prevládajúce skupiny nad ostatnými evidovanými vierovyznaniami. Dohromady sa
jedná o sedem rôznych vierovyznaní evidovaných v obci Krivany. Obyvateľstvo sa prihlásilo
v roku 2011 podľa SODB (sčítanie obyvateľstva, domov a bytov) k rímsko-katolíckemu
vierovyznaniu. Jeho hodnota v danom roku dosiahla 75,74% obyvateľstva obce. Druhou
početnou skupinou vierovyznania je nezistené, kde jeho hodnota je 11,3% obyvateľstva. Treťou
dosť výraznou hodnotou je bez vyznania, kde jej percentuálne vyjadrenie je 9,71% . Medzi
najmenšie percentuálne zastúpenia týkajúce sa vierovyznania sú gréckokatolícka cirkev,
pravoslávna cirkev, evanjelická cirkev augsburského vyznania, náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia.
Tabuľka 11Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania SODB z roku 2011

Náboženské vyznanie

Muži

Ženy

Spolu

Rímskokatolícka cirkev

455

462

917

Gréckokatolícka cirkev

8

16

24

Pravoslávna cirkev

3

4

7

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

1

1

2

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

1

1

2

Bez vyznania

69

49

118

Nezistené

79

66

145

616

599

1 215

Spolu
Zdroj: ŠÚ SR
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Graf 5Prehľad evidovaného vierovyznania v obci
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Náboženská spoločnosť Jehovovi
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Zdroj: ŠÚ SR

Nižšie uvedený tabuľkový prehľad nám ukazuje celkové rozloženie obyvateľstva podľa
ekonomickej aktivity, pohlavia. Ako je spomínané nižšie ( tabuľkové vyjadrenie č. 11) okrem
ekonomicky aktívnych občanov ( spolu 473), obec Krivany eviduje podľa posledného sčítania
obyvateľstva, domov a bytov z roku 2011 29 osôb na materskej dovolenke, 186 osôb
nepracujúcich dôchodcov, 7 nezávislých osôb, 428 osôb závislých ( do tejto skupiny sa
zaraďujú deti do 16 rokov, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl), 92ostatní závislí
nezistení.
Tabuľka 12Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia SODB z roku 2011

Úhrn obyvateľstva

študenti vysokých
škôl

študenti stredných
škôl

deti do 16 rokov

v tom

spolu

Ostatní nezávislí

Nepracujúci dôchodcovia

vypomáhajúci (neplatení)
členovia domácností v
rodinných podnikoch

nezamestnaní

pracujúci
dôchodcovia

osoby na materskej
dovolenke

%

spolu

Pohlavie

z toho

Ostatní závislí, nezistení

Osoby závislé

Osoby na rodičovskej dovolenke

Osoby ekonomicky aktívne

Muži

290

61,3

0

8

66

2

0

65

1 219 180

30

9

41

616

Ženy

183

38,7

11

2

54

0

29

121

6 209 153

35

21

51

599

Spolu

473

100,0

11

10

120

2

29

186

7 428 333

65

30

92

1 215

Zdroj: ŠÚ SR
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Tabuľka 13 Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, veku a pohlavia SODB z roku
2011

Postavenie v zamestnaní
zamest
podnikatelia
nanci
so
bez
zamestna zamestn
ncami
ancov

Ekono
micky
aktívni
spolu

členovia
družstiev
vypomáhajúci
(neplatení)
ostatní a
členovia
nezistení
domácností v
rodinných
podnikoch

Vek, pohlavie

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65+
Úhrn

muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu
muži
ženy
spolu

%

3
0
3
11
10
21
11
13
24
17
10
27
21
30
51
32
32
64
29
17
46
19
16
35
9
7
16
3
0
3
0
0
0
155
135
290

0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
1
0
1
0
1
1
5
1
6
1
1
2
0
0
0
2
0
2
0
0
0
11
3
14

61,3

3,0

0
0
0
3
0
3
9
1
10
12
2
14
11
1
12
11
1
12
3
2
5
5
1
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
55
8
63

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2

5
4
9
10
3
13
5
3
8
12
6
18
9
8
17
11
5
16
7
5
12
3
0
3
4
2
6
0
0
0
1
1
2
67
37
10
4
13,3 0, 0, 22
0 4 ,0

8
4
12
24
13
37
27
17
44
41
18
59
42
39
81
54
39
93
45
25
70
29
18
47
13
9
22
5
0
5
2
1
3
290
183
473
100,0

Z obyvateľstva v produktívnom veku podiel
ekonomicky aktívnych
16

Muži
Ženy
Spolu
Z obyvateľstva v poproduktívnom veku
podiel ekonomicky aktívnych

-

-

-

-

-

-

71,6
49,9
61,3
2,1

Zdroj: ŠÚ SR

Tabuľkové zobrazenie vyššie nám vykresľuje podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov obce
či už vo veku produktívnom, tak aj vo veku poproduktívnom. Do ekonomicky aktívneho
obyvateľstva sú zahrnuté obe pohlavia. Čo sa týka evidovaného rozdelenia postavenia
v zamestnaní, tak je to rozdelené do nasledujúcich skupín:
-

Zamestnanci
Podnikatelia so zamestnancami
Podnikatelia bez zamestnancov
Členovia v družstve
Vypomáhajúci ( neplatení) členovia domácnosti i v rodinných podnikoch
Ostatní, nezistení

Z prehľadu je evidentné, že z obyvateľstva v produktívnom veku je podiel ekonomicky
aktívnych 61,3% obyvateľov. Z toho tvorí 71,6% mužov a 49,9% žien. Len 2,1% obyvateľstva
tvorí poproduktívny vek avšak ekonomicky aktívne. Čo sa týka rozloženia postavenia
v zamestnaní 61,3% tvoria zamestnanci, 16,3% tvoria podnikatelia či už so zamestnancami
alebo bez nich, 0,4-% vypomáhajúci (neplatení) členovia domácností v rodinných podnikoch
a 22% ostatní nezistení.
Zhrnutie:
-

-

-

Mierne rastúca tendencia počtu obyvateľstva do roku 2012– posledné dva roky
klesajúca tendencia čo môže viesť k starnutiu obyvateľstva ako aj u iných obcí
Slovenska
Negatívne migračné saldo, ktoré sa za posledné tri roky zvyšuje
Zvyšovanie sa hodnoty prirodzeného úbytku obyvateľstva v obci spôsobené klesajúcou
tendenciou pôrodnosti – ide o tzv. trendové správanie sa obyvateľstva v súčasnom
modernom svete
Staršie vekové kategórie majú stúpajúcu tendenciu avšak veková hranica 15-18 rokov
klesá čo môže spôsobiť starnutie obyvateľstva v nasledujúcich rokoch
Nízka vzdelanostná úroveň obyvateľstva – hlavne prevláda obyvateľstvo bez školského
vzdelania a základné vzdelanie
Jednoznačne prevládajúce vierovyznanie ( rímskokatolícke) ako aj národnosť
(slovenská)
Veľké zastúpenie obyvateľstva pracujúcich ako zamestnanci, nízke ukazovatele
podnikateľov
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1.4 Analýza hospodárskeho rozvoja
Nasledujúci tabuľkový prehľad zobrazuje skutočnosť týkajúcu sa hodnoty nadobúdacej
hodnoty majetku obce, ako aj celkovej účtovnej hodnoty majetku k 31.12 príslušného roka.
Tabuľka 14 Hodnota majetku je uvádzaná v mene €.

celková nadobúdacia hodnota majetku
obce k 31.12.2014

celková účtovná hodnota majetku obce
k 31.12.2014

3 772 986,49

3 028 420,38

Zdroj informácii: OcÚ a Datacentrum.sk

Napriek tomu, že obec Krivany nepatrí medzi „veľké obce“, neustále sa snaží o modernizáciu,
ako aj integráciu medzi moderné a napredujúce obce. Čoho dôkazom sú aj investičné aktivity (
tabuľka č. 16 – Prehľad investičných aktivít v obci za posledných 5 rokov), ktoré obec
zrealizovala.
Tabuľka 15 Prehľad investičných aktivít v obci za posledných 5 rokov – 2010 až 2014

Názov projektu
Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia
Rekonštrukcia chodníkov 2013

Názov
poskytovateľa
MH SR

Celkové
náklady na
projekt v €
185 866 €
17 000 €

Drevené autobusové zástavky 2 ks

5 600,00 €

Výsadba drevín a stromov
Zmena palivovej základne budovy
Obecného úradu v Krivanoch.

5 531,15 €

Oddychová zóna Tarenky
Kamenný mlyn v Krivanoch
Rekonštrukcia a modernizácia
miestneho rozhlasu v obci Krivany

dotácia
176 572 €

29 067,68 €

Rekonštrukcia MK ul. Pod Huru –
prepojenie na ul. Kostolná

Zvýšenie bezpečnosti v obci Krivany
22. ročník Hornotoryského
folklórneho festivalu Krivany 2015

Grant/

500 465 €
Rada vlády SR pre
prevenciu
kriminality
MK SR

15 000 €

3 000 €

15 000 €

13 500 €

Program obnovy
dediny 2015
Nadácia Ekopolis
a Slovnaft - Zelené
oázy 2015
Ministerstvo
financií SR

8 039,85 €

3 039,85 €.

3 700 €

3 900 €

600 €

Zdroj informácii: OcÚ
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Popis ekonomických zdrojov
V obci Krivany sú evidentne viditeľné rozdiely v jednotlivých sektoroch a odvetviach
viď tabuľkové a grafické znázornenie nižšie. V obci je rovnomerné zastúpenie terciárneho
sektora reprezentovaného hlavne remeselnou činnosťou a ostatnými službami. Sekundárny
sektor je najviac zastúpený stavebníctvom (uskutočňovanie stavieb a ich zmien) a spracovaním
dreva a stolárstvom. Najvyšším podielom je zastúpený primárny sektor, prevažne
poľnohospodárstvom a súvisiacimi službami. Nepriaznivá ekonomická situácia je
poznamenaná excentrickou polohou a dopravnou neprístupnosťou, ťažkou adaptabilitou na
trhové podmienky, rozpad východných trhov. Nedostatočné podnikateľské prostredie
a nedostupnosť rozvojových úverov spôsobil recesiu hospodárstva. Priemysel v obci je značne
obmedzený, ma monoštrukturálnu základňu s niekoľkými nosnými formami orientovanými
prevažne na odvetvie strojárstva, odevníctvo, spracovanie dreva a potravinárstvo. Z hľadiska
dopravy má obec priemerné postavenie. Krivany sú vzdialené od Prešova 35 km a od hlavného
mesta Slovenska 400 km. Okrem Lipan a Sabinova, značná časť pracujúcich z územia dochádza
do zamestnania do Prešova. Na zamestnanosť vo veľkej miere vplýva v dnešnej dobe hlavne
celosvetová hospodárska kríza.
Graf 6 Prehľad zastúpenia sektorov a odvetví hospodárstva na území obce Krivany

Prehľad subjektov podľa sektorov a odvetví
29%

52%

19%

primárny

sekundárny

terciárny

Zdroj: Databáza podnikateľov na Slovensku

Na ekonomickej prosperite a rozvoji obce sa podieľa viacero účastníkov. Tvoria ho
predovšetkým podnikatelia či už fyzické alebo právnické osoby a taktiež miestna samospráva.
Vplyv miestnej samosprávy na zvyšovanie potenciálu ekonomického rozvoja obce je z väčšej
časti sprostredkovaný cez vytváranie vhodných podmienok na realizáciu vykonávania
podnikateľskej činnosti v obci, ako aj jej expanzii. Obec môže poskytnúť pozemky pre
zabezpečenie hlavne kvalitnejšej a dostupnej infraštruktúry, zabezpečenie efektívneho
odpadového hospodárstva, ponúknuť kvalifikovanú pracovnú silu ( zabezpečiť kurzy, školenia
pre zvýšenie kvalifikovaných pracovníkov) apod. V neposlednom rade môže obec s vlastným
majetkom aj podnikať, a tak získavať dodatočné zdroje do rozpočtu.
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Nasledujúce tabuľkové, ako aj ich grafické znázornenia jasne definujú vývoj a počet nielen
fyzických osôb, ale aj právnických osôb pôsobiacich v obci. Okrem vývoja a reálneho počtu
fyzických a právnických osôb pôsobiacich v obci Krivany je aj ich definovanie do odvetví
a sektorov ( tabuľka č. 18 nižšie)
Tabuľkový prehľad nižšie nám zobrazuje prevahu fyzických osôb pôsobiacich v obci Krivany
nad právnickými osobami. Jedná sa o všetky sektory od primárneho až po terciárny, a to
v odvetviach ako poľnohospodárstvo, lesníctvo a s tým súvisiace služby primárneho sektora, tak
o drevárske, chemické, potravinárske odvetvie sekundárneho sektora. V neposlednom rade ide
o maloobchod, veľkoobchod, stavebníctvo v terciárnom sektore.
Tabuľka 16 Vývoj a počet podnikateľov - fyzické osoby na území obce Krivany

terciárny

sekundárny

primárny

sektor

odvetvie
Poľnohospodárstvo a súvisiace služby
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
Pílenie a približovanie dreva, služby v lesníctve
Ťažba nerastných surovín
Stavebníctvo (uskutočňovanie stavieb a ich zmien)
Drevársky priemysel
Spracovanie dreva a stolárstvo
Chemický priemysel
Potravinársky priemysel
Ostatný spracovateľský priemysel
Kaderníctvo, kozmetické a masérske služby
Maloobchod, veľkoobchod a obchodná činnosť
Pohostinské služby
Ubytovanie a stravovanie
Rekreačné zariadenia
Autodoprava
Poradenská a konzultačná činnosť
Účtovníctvo a administratívne práce
Murárske a stavebné práce
Remeselná činnosť
Opravy a servis
Inštalatérstvo a montáže
Rozvod elektriny, plynu a vody
Nakladanie s odpadom
Foto, video a PC služby

počet podnikateľských
subjektov
fyzická
osoba s.r.o. ostatné spolu
15
15
2
1
3
5
1
6
12

12

2

2

1
2
7

1
2

2
2
9

1

1

1
1
1
12
12
2

1
1
1
12
12
2

3

3
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Zdravotná starostlivosť
Sprostredkovateľská činnosť
Ostatné služby

7

4

Zdroj: ŠÚ SR

Čo sa týka rozdelenia činností do sektorov a odvetví za posledných 8 rokov sa tento
ukazovateľ nijak rapídne nemení medzi jednotlivými rokmi. Hodnota či už živnostníkov,
slobodného povolania, samostatne hospodáriacich roľníkov a FO podnikateľov by sa však
mohla zmeniť ak by podpora zo strany obce bola možná.
Tabuľka 17 Rozdelenie činností do sektorov a odvetví

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

živnostníci
slobodné povolania
samostatne
hospodáriaci roľník

75
1

76
1

75
1

79
2

74
2

70
2

69
2

70
2

3

4

7

7

9

8

9

10

FO podnikatelia spolu

79

81

83

88

85

80

80

82

Zdroj: OcÚ

Graf 7 Prehľad počtu fyzických osôb na území obce Krivany

Prehľad počtu fyzických osôb na území obce Krivany
1…
0%

zivnostnici

3%

slobodné
povolania

85%

samostatne
hospodáriaci
roľník

Zdroj informácií: ŠÚ SR
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Tabuľka 18 Vývoj a počet podnikateľov - právnické osoby na území obce Krivany

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ziskové

5

5

5

5

5

6

6

8

neziskové

7

8

9

9

9

9

9

9

právnické osoby spolu

12

13

14

14

14

15

15

17

Zdroj informácií: ŠÚ SR
Graf 8Prehľad počtu právnických osôb na území obce Krivany

Prehľad počtu právnických osôb na území obce Krivany
0%

47%
53%

ziskové

neziskové

Zdroj informácií: ŠÚ SR

Podľa grafického znázornenia vyššie sa v obci nachádza pomerne dostatočné množstvo
podnikateľských subjektov s mierne stúpajúcim vývojom. Väčšinou sa jedná o podnikajúce
fyzické osoby. Najviac podnikov v území možno zaradiť do kategórie mikropodnikov, ktoré
zamestnávajú aj najviac pracovníkov území.

Z hľadiska diverzifikovania je možné uvažovať najmä o poľnohospodárskych
podnikoch, ktoré sú v území stabilizované, avšak súčasná situácia v poľnohospodárstve
ovplyvnená nízkymi výkupnými cenami núti poľnohospodárov rozmýšľať o diverzifikácii
svojich činnosti smerom k iným aktivitám. Vzhľadom na potenciál územia je veľkou
perspektívou smerovať diverzifikáciu smerom k aktivitám cestovného ruchu. Podnikatelia si
v ostatnom období vybudovali zázemie pre možnosť ďalšieho investovania, aj s možnosťou
investovania do iných aktivít, v akých doposiaľ podnikajú.
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Tabuľka 19Prehľad najväčších podnikateľských subjektov na území obce Krivany

názov zamestnávateľa

podnikateľská činnosť zamestnávateľa

JAGER - SLOVAKIA s.r.o.
IGET s. r. o. (syráreň) - prevádzka Krivany
SHR - Smetana Bartolomej

Poľnohospodárska výroba
Výroba syra

Anton Triščík
BEGAS - Anton Timko
Vladimír Danai

zámočníctvo výroba nerezových a
oceľových parákov poľnohospodárska
výroba, doprava
Realizácia voda, kúrenie, plyn
Autodoprava, výkup druhotných surovín

Zdroj informácií: OcÚ

1.5 Analýza environmentálneho rozvoja
Poľnohospodárska pôda tvorí 64,14% a nepoľnohospodárska pôda 35,84% výmery obce.
Najväčší podiel v obci má orná pôda, ktorá tvorí 34,70% územia. Z poľnohospodárskeho
hľadiská územie spadá do výrobnej oblasti s vhodnými podmienkami pre pestovanie obilnín,
okopanín, krmovín a rozvoj živočíšnej výroby. V obci sú vybudované veľké poľnohospodárske
objekty. Významný podiel majú aj trvalé trávnaté porasty a lesné pozemky ktorých plocha tvorí
27,92%, resp. 28,34%. Lesy v katastri obce Krivany sú ihličnaté a v menšej miere listnaté.
Rozlohou lesnej pôdy a objemom drevnej hmoty sú vytvorené dobré podmienky pre rozvoj
lesného hospodárstva. Tieto plochy tvoria veľký potenciál pre využitie v cestovnom ruchu –
najmä vidiecky turizmus, ktorý v súčasnej dobe je zastúpený len v malej miere. Hornaté územie
s lesnými a trávnatými porastami je predurčené na vytýčenie turistických trás a prípadne
cyklotrás.
V nasledujúcich rokoch obec plánuje podporiť výstavbu cyklotrás okolo Torysy 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. Obec má
taktiež v pláne prípravu projektových dokumentácií a štúdií pre realizáciu regionálnych
a miestnych cyklotrás. Prioritou a snahou obce je zrealizovanie cyklo-lyžiarsko-turistického
okruhu v lokalite Bartošov – Balažka - Kamenické lúky – Putnov – Bartošov. Realizácia týchto
aktivít v oblasti cykloturistiky je však podmienená schválením finančných prostriedkov
z fondov EÚv spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a inými partnermi, nakoľko ide
o veľké investičné aktivity, ktoré obec individuálne nevie z vlastných prostriedkov realizovať.
Realizácia týchto aktivít by napomohla k zviditeľneniu obce a okolia a prílivu turistov
a návštevníkov.
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Graf 9Využitie územia a poľnohospodárskeho fondu

Využitie územia a poľnohospodárkeho fondu
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Zdroj informácii: ŠÚ SR

Graf 10Využitie územia a nepoľnohospodárskeho fondu

Využitie územia a nepoľnohospodárskeho fondu
346 879

623 607

443 903

5 336 033

zastavaná pocha a nadvorie

lesný pozemok

vodna plocha

ostatna plocha

Zdroj informácii: ŠÚ SR
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Graf 11Podiel poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy na území obce Krivany

Podiel poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy
na území
6750422

12076836

nepoľnohospodárska pôda

poľnohospodárska pôda

Zdroj informácií: ŠÚ SR

1.5.1 Odpadové hospodárstvo
Jednou z povinných úloh obce je zodpovednosť s nakladaním odpadov. Obec je
zodpovedá za nakladanie s odpadmi (Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov), ktoré vznikli na území obce a tieto podrobnosti o nakladaní
s odpadmi obec upravuje vo všeobecne záväznom nariadení (VZN). Náklady na činnosti
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho
poplatku podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.
Obec zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu podľa stanoveného harmonogramu. V
Rómskej osade odvoz komunálneho odpadu nie je zabezpečený z dôvodu nezodpovedného
prístupu zabezpečenia zo strany Rómskych občanov. Separovaný zber je organizovaný obcou
na zber plastov, papiera, skla a železa v stanovených intervaloch podľa harmonogramu
uvedenom v separačnom kalendári dostupnom na webovej stránke obce.
V rámci odpadového hospodárstva obec uvažuje nad vybudovaním zberného dvora
a vybudovanie kompostoviska.

1.6 Analýza sociálneho a kultúrneho rozvoja
1.6.1 Školstvo
Základná škola s materskou školou Krivany je od 1. 7. 2003 školou s právnou
subjektivitou. Zriaďovateľom školy je Obecný úrad Krivany. Škola poskytuje úplné základné
vzdelanie. Žiaci môžu navštevovať školu od troch rokov. Vzhľadom ku skutočnosti, že ide
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o základnú školu s materskou školou, dochádza k plynulému prechodu od predprimárneho
vzdelávania cez primárne vzdelávanie až po nižšie sekundárne vzdelávanie. Okrem bežných
tried sú v škole zriadené aj špeciálne triedy. Do špeciálnych tried sú zaradení žiaci na základe
psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení CPPPaP. Títo žiaci sú vzdelávaní a
hodnotení podľa metodických pokynov platných pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v bežných základných školách. Súčasťou školy sú aj dve triedy
materskej školy s celodennou formou výchovy a vzdelávania a s poldennou formou výchovy a
vzdelávania. Vzdelávacie programy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a pre materskú školu sú spracované v samostatných dokumentoch. Súčasťou školy
je aj školská jedáleň a centrum voľného času. Školu navštevujú žiaci z obce Krivany a obce
Torysa. Skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
sú veľmi dobré. Každá špeciálna trieda má svojho triedneho učiteľa – učiteľa so vzdelaním
špeciálnej pedagogiky, ktorý je garantom odborného vzdelávania žiakov so ŠVVP. (Krivany,
2015)
Obec do budúcnosti bude klásť dôraz na zlepšenie materiálno technického stavu školy
a rozšírenie kapacít s integráciou marginalizovaných skupín obyvateľstva, či už z vlastných
zdrojov, ale primárne je akcent kladený na čerpanie európskych štrukturálnych a investičných
fondov.
Tabuľka 20Prehľad počtu školských a predškolských zariadení a ich počet

Školské zariadenie
materská škola

základná škola

počet zariadení

počet detí

počet zariadení

1

25

1

počet žiakov
136

Zdroj informácii: OcÚ

1.6.2 Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza zdravotné stredisko. Najbližšie zariadenie so zdravotnou
starostlivosťou sa nachádza v meste Lipany vzdialenom cca 5 km od obce, kde je občanom
poskytovaná základná i odborná zdravotná starostlivosť. Lekárenské služby sú poskytované v
meste Lipany, kde sú k dispozícii 4 lekárne. Obdobne je zdravotná starostlivosť poskytovaná
v meste Sabinov, v ktorom sú ambulancie všeobecných lekárov pre deti a praktických lekárov
pre dospelých, ale aj špecialisti. Odborné vyšetrenie zabezpečujú pre obyvateľov ambulancie
v nemocnici s poliklinikou v Bardejove, v Prešove, ale i v Košiciach, prípadne súkromné
zdravotné ambulancie a zdravotné zariadenia.
1.6.3 Sociálna starostlivosť
Vzhľadom na demografický vývoj obyvateľstva a existujúcu sociálnu situáciu v obci s
výhľadom do budúcnosti je potrebné sa zaoberať aj problémom starostlivosti o starších
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občanov. Sú rôzne formy pomoci od opatrovateľskej služby, cez donášku stravy, výstavbu
sociálneho zariadenia až po zriadenie denného stacionáru pre starších občanov. Obec eviduje
cca 150 občanov dôchodkového veku. Vzhľadom k vyššie uvedeným faktom sa obec rozhodla
pre výstavbu denného stacionáru, ktorý bude poskytovať starším ľudom činnosť a zároveň
zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Pomoc a podpora vychádza z individuálnych určených
potrieb a cieľov klientov a bude poskytovaná s ohľadom na možnosti, schopnosti a záujmu
klienta. Sociálne služby v dennom stacionári budú poskytované ambulantnou formou (denne)
sociálnej služby o kapacite 30 miest. Náklady na zriadenie denného stacionáru sú vo výške
10 000€. Prevádzku denného stacionára chce obec prenechať na neziskovú organizáciu.
Na podporu riešenia problémov s miestnou rómskou komunitou obec Krivany
realizovala projekt s názvom „Rozvoj komunitnej práce v obci Krivany“ v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt bol realizovaný v obci Krivany počas 17
mesiacov v období 07/2014 – 11/2015. Hlavným cieľom projektu bolo rozvíjať komunitnú
prácu v obci Krivany a iniciovať zmeny v rámci miestneho spoločenstva. Snahou obce bol
komplexný prístup k riešeniu nevyhovujúcej a kritickej situácie miestnej rómskej komunity a
tiež záujem obce na udržaní sociálnej práce v obci.

1.6.4 Iné verejné inštitúcie a miestne služby
V oblasti technickej infraštruktúry má obec na 90% vybudovaný obecný vodovod.
Plynofikácia obce začala v roku 1999 a bola ukončená v roku 2002. VTL plynovodu sa musel
realizovať až od obce Pusté Pole, cez katastrálne územie obce až do celej Hornotoryskej doliny.
Na vtedajšiu dobu to bola kľúčová investícia pre celú Hornotoryskú oblasť.

V centre obce je od roku 2000 vybudované súkromné nákupné stredisko, ktoré
pozostáva z dvoch budov, ktoré poskytujú obchodné a reštauračné služby.
Tabuľka 21Prehľad verejných inštitúcii na území obce Krivany

Obecný úrad

1

Inštitúcie verejnej správy
Sídlo matričného
Sídlo pracoviska
úradu
obvodného oddelenia
policajného zboru
0

0

Stavebný úrad

0

Zdroj informácii: OcÚ
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Tabuľka 22 Prehľad miestnych služieb na území obce Krivany
Zdroj informácii: OcÚ

Telefónny automat

Poštová schránka

Pošta

0

Novinový stánok

Predajňa pohonných látok
4

Predajňa súčiastok a príslušenstva
pre motorové vozidlá

2

Zariadenia pre údržbu a opravu
motorových vozidiel

2

Predajňa nepotravinárskeho tovaru

Predajňa potravinárskeho tovaru

Pohostinské a odbytové stredisko

Služby

2

0

0

1

1

1

1.6.5 Kultúra
Obec Krivany každoročne uskutočňuje množstvo kultúrno – spoločenských podujatí
volejbalový, stolnotenisový a futbalový turnaj. Kultúrne a športové podujatia sú dopredu
publikované na web stránke obce (www.obeckrivany.sk) . Obec realizuje aj veľké regionálne
podujatie, a to silvestrovský výstup na Homôlku za účasti občanov okolitých obcí.
V centre obce sa nachádza zrekonštruovaný kultúrny dom s podkrovím. Rekonštrukcia
prebehla v roku 2006 - 2007 a bola podporená z prostriedkov EÚ. V kultúrnom dome je menšia
sála pre 120 osôb, obecná knižnica, internetová miestnosť pre verejnosť, klub mladých (v klube
je stolový futbal a biliard...). Obecná knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou pre
obyvateľov obce a jej okolia. Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám z vlastných
i externých zdrojov, šírených na všetkých typoch nosičov. Buduje, ochraňuje a sprístupňuje
univerzálny knižničný fond, poskytuje základné i špeciálne knižnično - informačné služby a
organizuje knižnično-vzdelávacie podujatia.
V obci Krivany majú svoje zastúpenie športové a kultúrne kluby, ktoré svojou činnosťou
prispievajú k zatraktívneniu a obohateniu kultúrnej tvorby ako aj k rozvíjaniu fyzických
zdatností jedincov a prispievaniu k zdravšiemu životnému štýlu. V obci pôsobia kultúrne
a športové kluby, ktoré sú uvedené nižšie v tabuľke.
Tabuľka 23 Kluby pôsobiace v obci Krivany

Kultúrne súbory a kluby
Športové kluby
Verejno prospešné organizácie /záujmové
združenia /spoločenstvá /zväzy

DFS – dedinská folklórna skupina,
Detský folklórny súbor "Krivianček",
Ľudová škola tanca
Futbalový klub, Amatérske volejbalové
združenie, Stolnotenisový oddiel
Únia žien, OZ Kamenný mlyn - venujú
sa obnove kultúrnej technickej
pamiatky
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Hasičské zbory

DHZ Krivany

Cirkevné a náboženské organizácie

Rímsko . katolícky farsky úrad Krivany

Pozemkové spoločenstvá

Pozemkové spoločenstvo HRÁDOK
Krivany
_

Klub dôchodcov
Poľovnícke zväzy

_

Zdroj informácii: OcÚ

Hustota zaľudnenia je malá, na 1km2 tu žije o 56,66 obyvateľov na km2 menej, ako je
celoslovenský priemer. Obec je však osídlená rovnomerne. Čo sa týka ukazovateľa
nezamestnanosti v obci Krivany musíme brať do úvahy hlavne podstatný vplyv
nezamestnanosti okresu, do ktorého obec Krivany patrí. V poslednom období nezamestnanosť
v okrese Sabinov podobne ako na celom Slovensku klesala a v roku 2008 dosiahla najnižšiu
hodnotu od roku 1993( vývoj nezamestnanosti v období 2007-2014). V roku 2009 vplyvom
globálnej hospodárskej krízy dochádza k zastaveniu poklesu nezamestnanosti. Spomaľovanie
sa začalo už v roku 2008.
Tabuľka 24Vývoj nezamestnanosti v období rokov 2007 – 2014

Okres Sabinov

2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

17,55 18,1

25,4

25,7

26,8

28,4

23,7

21,9

Zdroj: ŠÚ SR
Graf 12Miera nezamestnanosti v okrese Sabinov
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Na celkovú hodnotu ukazovateľa miery nezamestnanosti má vplyv aj miera uchádzačov
viď grafické a tabuľkové vyhodnotenie nižšie. Z prehľadu je evidentné, že najnižší počet
evidovaných uchádzačov bol v roku 2008, kde počet uchádzačov dosiahol hodnotu 92. Najvyšší
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počet evidovaných uchádzačov eviduje obec Krivany v roku 2012, kde obec eviduje 156
obyvateľov. Avšak posledné dva roky má tento ukazovateľ klesajúcu tendenciu čo je v podstate
odrazom nielen znižujúcej sa nezamestnanosti v obci, ale aj v okrese Sabinov ( ako bolo
popísané vyššie).
Graf 13Prehľad miery uchádzačov o zamestnanie za obdobie rokov 2006 - 2014
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Tabuľka 25Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obci Krivany

Krivany

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

94

92

112

139

131

151

136

125

Zdroj informácii: SÚ SR
Graf 14Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v obci Krivany
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2 SWOT analýza
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Tabuľka 26 SWOT analýza

silné stránky

slabé stránky

hospodárska
tradícia poľnohospodárskych a
agroturistických činností v obci
rozvíjajúci sa turistický priemysel a cestovný
ruch v regióne
snaha obce o programovanie a programové
plnenie cieľov a zámerov obce

hospodárska
chýbajúce finančné prostriedky na realizáciu
investičných a neinvestičných aktivít
nedostatočne motivujúce prostredie pre
zahraničných investorov
nedostačujúca ekonomická základňa
obecnej ekonomiky
veľká vzdialenosť regiónu k priemyselným
prebiehajúce predprípravné práce na
a administratívnym centrám – hlavne mesto
vybudovanie cyklotrasy v rámci európskeho SR Bratislava (400 km), krajské mesto
projektu
Prešov (35 km)
zlá dopravná dostupnosť – nedobudovaná
uskutočňovanie pravidelných kultúrnych
infraštruktúra (chýbajúce rýchlostné
aktivít regionálneho významu –
komunikácie a nevyhovujúci stav ciest 1, 2.
Hornotoryský folklórny festival
a 3. triedy)
realizovanie investičných aktivít pre
modernizáciu a uchovanie kultúrneho
dedičstva
priemysel v obci značne obmedzený
prevláda primárny sektor - hlavne
poľnohospodárstvo a s ním súvisiace služby
nízke zastúpenie podnikateľského prostredia
sociálna
sociálna
zvýšenie migrácie občanov za prácou a
následne aj trvalým odsťahovaním sa z
prírodný a historický potenciál obce
regiónu
úspešná realizácia projektu - Terénna
vysoké zastúpenie neprispôsobivého
sociálna práca
obyvateľstva
zámer a snaha obce o vybudovanie
znižovanie počtu obyvateľstva v
nájomných bytov
predproduktívnom veku
skúsenosti starostu a pracovníkov obce
v oblasti riadenia a implementácie projektov
z fondov EÚ
negatívne migračné saldo
zriadenie denného stacionára
kultúrna rozmanitosť obyvateľstva
významné kultúrne a historické pamiatky v
obci
významné osobnosti histórie
životné prostredie
realizácia projektu na znižovanie emisií
a CO 2 - zmena palivovej základne budovy
Obecného úradu v Krivanoch.
realizácia projektov oddychových zón –
oddychová zóna tarenky
vhodné podmienky pre rozvoj letného a
zimného turistického ruchu

životné prostredie
nedostatočná úroveň služieb pre cestovný
ruch
nedostatočná úroveň služieb pre cestovný
ruch
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príležitosti
hospodárska
dobudovanie cestnej infraštruktúry
a napojenie regiónu na celoštátnu diaľničnú
sieť Slovenskej republiky

ohrozenia
hospodárska
zaostávanie Prešovského vyššieho
územného celku v porovnaní s ostatnými
regiónmi Slovenska
konkurencia obcí s problémami podobného
využitie štrukturálnych nástrojov Európskej
charakteru pri čerpaní štrukturálnej pomoci a
únie a iných verejných zdrojov na rozvojové
verejných zdrojov na rozvoj a budovanie
projekty v obci a jej katastri
infraštruktúry obce
príchod investora/investorov do obce za
účelom posilnenia obecnej ekonomiky
možnosť výmeny informácii a programov
cezhraničnej spolupráce v oblasti
vzdelávania, kultúry, športu, budovania
infraštruktúry, vytvorenie a prepojenie
cezhraničných produktov CR a iné
podpora hlavne živnostníkov a rozšírenie
právnických osôb pôsobiacich v obci
hľadanie finančných možností na obnovu
kultúrnych pamiatok a tým posilnenie
zatraktívnenia prostredia pre rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu
sociálna
sociálna
možnosť využitia finančných prostriedkov
z európskych štrukturálnych a investičných
fondov na obdobie 2014 -2020 pre aktivity pasivita, nezáujem a odovzdanosť občanov
zamerané na sociálnu oblasť a MRK
vo vzťahu k verejným záležitostiam
rekvalifikácia občanov týkajúce sa zvýšenia
vzdelanostnej úrovne
životné prostredie
životné prostredie
využitie potenciálu regiónu v oblasti
strata atraktivity vidieckeho prostredia v
turizmu, agroturistiky a kongresovej
súvislosti s rastom nárokov obyvateľov a
turistiky
turistov na služby a životné prostredie
koordinácia na úrovni mikroregiónu za
účelom pozdvihnutia úrovne cestovného
neschválenie finančných prostriedkov na
ruchu a služieb v regióne
projekty protipovodňovej ochrany
záujem a snaha obce riešiť problematiku
havarijný stav zosuvu pôdy na Krivianskom
protipovodňových opatrení
potoku – neschválenie finan.prostriedkov
pripravené projekty protipovodňovej
ochrany- protipovodňové opatrenia na
Krivianskom potoku v obci
príprava nových oddychových zón
Zdroj: vlastné spracovanie

3 Strategická časť
Strategická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krivany
má za cieľ sformulovať strednodobé rozvojové ciele obce a navrhnúť intervenčnú logiku
stratégie. Strategická časť Programu rozvoja obce Krivany obsahuje víziu, strategický cieľ
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a opatrenia, ktoré chce obec dosiahnuť pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a rešpektovaní
princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Táto časť obsahuje:




víziu územia obce Krivany,
formuláciu a návrh stratégie,
výber a popis strategického cieľa a špecifických cieľov v jednotlivých prioritách

Pri sformulovaní vízie, stratégie a cieľov obce sa vychádza z aktuálne schválených
strategických dokumentov na národnej úrovni pri zohľadnení celoeurópskej stratégie s názvom
Stratégia Európa 2020.
Základom Stratégie Európa 2020 sú 3 navzájom sa doplňujúce priority, a to:




Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii
Udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje
Inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré
zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť

Na základe vyššie uvedených priorít si EÚ stanovila do roku 2020 päť hlavných cieľov, ktoré
chce dosiahnuť, a to:






miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20-64 rokov by mala dosiahnuť 75 %,
úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3 % HDP EÚ,
je potrebné dosiahnuť ciele „20/20/20“ v oblasti klímy/energie (vrátane zvýšenia
záväzku, pokiaľ ide o zníženie emisií na 30 %, ak budú vhodné podmienky),
podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal znížiť pod 10 % a
minimálne 40 % mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie,
20 miliónov menej ľudí by malo byť ohrozených chudobou

Pre obdobie rokov 2016-2023 s výhľadom do roku 2025 si obec Krivany stanovila víziu, ktorá
má napomôcť k dosiahnutiu vyššie stanovených cieľov EÚ.
Vízia: Vytvorenie predpokladov pre systematické zlepšovanie životných podmienok
a úrovne obyvateľstva v obci, ktoré prinesú trvalo udržateľný rozvoj obce využívajúc
pritom bohatý prírodno-historický potenciál s minimálnym dopadom na životné
prostredie.
Pre stanovenie strategického cieľa obce Krivany sa vychádza z Národnej stratégie
regionálneho rozvoja SR, ktorá je v súlade s inými strategickými a koncepčnými dokumentmi
v oblasti politiky súdržnosti nadväzuje na Partnerskú dohodu SR na roky 2014–2020, v oblasti
územného rozvoja je stratégia koordinovaná s Koncepciou územného rozvoja Slovenska.
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Stanovenie strategického cieľa obce sa opiera o východiskový stav definovaný
v Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR a o princípy zásadného smerovania v prioritných
oblastiach. Národná stratégia regionálneho rozvoja SR stanovuje 4 strategické ciele pre
Prešovský kraj, ktorými sú:
1. posilnenie produktivity a konkurencieschopnosti v kľúčových a perspektívnych
odvetviach priemyslu a služieb,
2. zhodnotenie a posilnenie vnútorného potenciálu turizmu s prepojením na ochranu a
tvorbu životného prostredia,
3. komplexný rozvoj a posilnenie vidieka na hospodárstve regiónu,
4. zvýšenie kvality ľudského potenciálu – riešenie rómskej otázky a podpora mladých
ľudí, rozvoj všetkých foriem celoživotného vzdelávania (CŽV) a celoživotného
poradenstva (CŽP).
Strategický cieľ obce Krivany: „Vytvoriť vhodné podmienky pre zvýšenie
konkurencieschopnosti obce, zabezpečenie zlepšenia kvality života obyvateľov a zabezpečenie
trvalo udržateľného rozvoja obce s dôrazom na možný rozvojový potenciál reflektujúc pritom
strategické ciele Prešovského samosprávneho kraja .“
Pre naplnenie stanovenej vízie obce boli definované štyri prioritné oblasti (priorita):





Rast zamestnanosti a kvality ľudských zdrojov
Dobudovanie infraštruktúry v obci a zlepšenie stavu životného prostredia v obci
Zvýšenie kvality spoločenského a kultúrneho prostredia a propagácia obce
Podpora obecnej ekonomiky

Tabuľka 27Prehľad priority, špecifických cieľov a opatrení - priorita 1

Priorita 1 – Rast zamestnanosti a kvality ľudských zdrojov
Špecifický cieľ 1: Zlepšiť podmienky rozvoja Špecifický cieľ 2: Zlepšiť podmienky
ľudských zdrojov a efektívnosť výkonu v oblasti sociálnych služieb a komunity
verejnej správy
Opatrenie 1.1
Opatrenie 1.5
Zabezpečenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie Podpora
poskytovania
sociálnych
a
komunitných služieb
Opatrenie 1.2
Zabezpečenie
odbornej
pripravenosti Opatrenie 1.6
zamestnancov a poslancov obecného úradu
Integrácia MRK
Opatrenie 1.3
Zvýšenie efektívnosti verejnej správy a služieb
Opatrenie 1.4
Tvorba a aktualizácia strategických dokumentov
obce
Zdroj: vlastné spracovanie
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Tabuľka 28 Prehľad priority, špecifických cieľov a opatrení - priorita 2

Priorita 2 – Dobudovanie infraštruktúry v obci a zlepšenie stavu životného prostredia
Špecifický cieľ 3: Rozvoj a obnova obce so Špecifický cieľ 4: Zlepšenie podmienok
zameraním na technickú infraštruktúru
v oblasti životného prostredia a ochrana
pred povodňami
Opatrenie 2.1
Opatrenie 2.3
Zlepšenie základnej infraštruktúry
Zníženie energetickej náročnosti verejných
budov
Opatrenie 2.2
Skvalitnenie a rozšírenie občianskej vybavenosti
Opatrenie 2.4
Skvalitnenie podmienok v oblasti odpadového
hospodárstva
Opatrenie 2.5
Zlepšenie
podmienok
v
protipovodňových aktivít v obci

rámci

Zdroj: vlastné spracovanie
Tabuľka 29 Prehľad priority, špecifických cieľov a opatrení - priorita 3

Priorita 3 – Zvýšenie kvality spoločenského a kultúrneho prostredia a propagácie obce
Špecifický cieľ 5: Zlepšiť podmienky pre kultúru a bezpečnosť v obci
Opatrenie 3.1
Skvalitnenie podmienok pre kultúrne podujatia a šport
Opatrenie 3.2
Zvýšenie bezpečnosti v obci
Opatrenie 3.3
Podpora a propagácia obce a regiónu
Zdroj: vlastné spracovanie
Tabuľka 30 Prehľad priority, špecifických cieľov a opatrení - priorita 4

Priorita 4 – Podpora obecnej ekonomiky
Špecifický cieľ 6: Zlepšiť podmienky pre rozvoj miestnej ekonomiky a CR
Opatrenie 4.1
Podpora rozvoja ekonomických činností
Opatrenie 4.2
Podpora cestovného ruchu v obci
Zdroj: vlastné spracovanie

4 Programová časť
Programová časť Programu rozvoja obce Krivany nadväzuje na analytickú a strategickú
časť a obsahuje zoznam opatrení a projektov/aktivít a ukazovateľov na zabezpečenie realizácie
Programu rozvoja obce. Programová časť obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategického
cieľa a špecifických cieľov vo všetkých štyroch prioritných oblastiach, tak aby sa naplnila
stanovená vízia obce Krivany na roky 2016-2023 s výhľadom do roku 2025, a to: „Vytvorenie
35

predpokladov pre systematické zlepšovanie životných podmienok a úrovne obyvateľstva v obci,
ktoré prinesú trvalo udržateľný rozvoj obce využívajúc pritom bohatý prírodno-historický
potenciál s minimálnym dopadom na životné prostredie“.
Vypracovanie programovej časti je v súlade s odporúčanou metodikou a zahŕňa
nasledovné činnosti:
1. Navrhnuté projekty a aktivity na dosiahnutie opatrení definovaných v strategickej časti
(tabuľka priority, špecifických cieľov a opatrení).
2. Na návrhoch projektových zámerov a aktivít sa podieľali strategickí partneri, prizvané
organizácie a odsúhlasili poslanci obecného zastupiteľstva.
3. Pracovná skupina stanovila pre jednotlivé projekty a aktivity sumárny zoznam ukazovateľov,
ktorý je potrebný hlavne k monitorovaniu a hodnoteniu PRO.
4. Riadiaci tím stanovil termíny realizácie projektov a odhadovanú výšku nákladov potrebných
na ich realizáciu.
Tabuľka 31 Súhrnný prehľad opatrení, aktivít a ukazovateľov- priorita 1

Priorita č. 1
Opatrenie č. 1.1

Rast zamestnanosti a kvality ľudských zdrojov
Zabezpečenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie
1.1.1

1.1.3

Zabezpečenie finančných zdrojov na činnosť predprimárneho
vzdelávania a školskej jedálne
Poskytovanie finančných prostriedkov na školskú záujmovú
činnosť

1.1.4

Finančný príspevok pre žiakov MŠ a ZŠ na rôzne kultúrne,
športové a spoločenské súťaže a aktivity

1.1.5

Modernizácia odborných učební vrátane materiálno-technického
vybavenia

1.1.6

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických a
nepedagogických zamestnancov

1.1.2
Aktivita

Zabezpečenie odbornej pripravenosti zamestnancov a
poslancov obecného úradu

Opatrenie č. 1.2
1.2.1

Materiálno-technické zabezpečenie poslancov obecného úradu
(literatúra, počítač, materiály a pod.)

1.2.2

Zabezpečenie účasti poslancov na odborných seminároch,
školeniach a prezentáciách v súvislosti s výkonom funkcie vo
verejnej správe

Aktivita

1.2.3
Opatrenie č. 1.3
1.3.1
Aktivita
1.3.2
Opatrenie č. 1.4

Riešenie problematiky hygieny a dochádzky obyvateľov zo
sociálne slabších rodín

Zabezpečenie účasti zamestnancov na odborných seminároch,
školeniach a prezentáciách
Zvýšenie efektívnosti verejnej správy a služieb
Elektronizácia služieb - e government (občania, podnikatelia,
inštitúcie) napr. digitalizácia hrobových miest
Zavádzanie aplikácií pre mobilné telefóny pre zlepšenie
dostupnosti a efektívnosti samosprávy (SMS parkovanie, dianie
v meste, odkazprestarostu)
Tvorba a aktualizácia strategických dokumentov obce
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1.5.1
1.5.2

Vypracovanie Územného plánu obce
Monitoring a aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce
Aktualizácia VZN a smerníc v rámci platnej legislatívy
Podpora poskytovania sociálnych a komunitných služieb
Zriadenie denného stacionára
Podpora aktivít a podujatí v dennom stacionári

1.5.3

Podpora aktivít v oblasti starostlivosti o zdravie a výživu
seniorov (príspevok obce na stravovanie dôchodcov)

1.5.4

Podpora obyvateľstva v sociálnej núdzi (dávky sociálnej pomoci
a hmotnej núdze)

1.5.5

Podpora činností v rámci aktívneho nástroja znižovania
nezamestnanosti (aktivačné práce)

1.5.6

Zabezpečovanie opatrovateľskej služby v obci

1.5.7

Vytvorenie sociálneho podniku (podpora znevýhodnených
skupín obyvateľstva a MRK)
Integrácia MRK

1.4.1
Aktivita

1.4.2
1.4.3

Opatrenie č. 1.5

Aktivita

Opatrenie č. 1.6
Aktivita

Merateľný ukazovateľ

1.6.1
1.6.2
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.6.1
1.6.2

Aktivity zamerané na prácu s MRK - zvyšovanie vzdelanostnej
úrovne, zníženie nezamestnanosti a zvyšovanie hygienických
návykov
Terénna sociálna práca
Zlepšenie stavu dochádzky a hygieny na škole
Zabezpečená činnosť školy a školskej jedálne
Zabezpečenia školská záujmová činnosť v obci
Počet zrealizovaných príspevkov
Počet zmodernizovaných učební
Počet školení, seminárov
Počet zakúpených pomôcok
Počet absolvovaných podujatí
počet absolvovaných školení
Počet elektronických služieb
Počet zavedených aplikácií
Vypracovaný dokument
Monitorovacia správa
Počet aktualizovaných VZN, smerníc, dokumentov
Vybudovaný denný stacionár
Počet podporených podujatí, aktivít
Počet príspevkov na stravu
Počet poskytnutých dávok
Počet zapojených uchádzačov
Počet opatrovaných obyvateľov
Vytvorený sociálny podnik
Počet aktivít
Počet asistentov v terénnej sociálnej práci
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1xročne

Monitorovanie
Zdroj: vlastné spracovanie
Tabuľka 32 Súhrnný prehľad opatrení, aktivít a ukazovateľov- priorita 2

Priorita č. 2
Opatrenie č. 2.1

Dobudovanie infraštruktúry v obci a zlepšenie stavu životného
prostredia v obci
Zlepšenie základnej infraštruktúry
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry ( vodovod,
2.1.1 kanalizácia, inžinierske siete, plyn)
Pravidelná údržba verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a
2.1.2 miestnych komunikácii vrátane výsadby zelene a drevín

Aktivita

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry ( vodovod,
kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené plochy) v obecných častiach so
2.1.3 zvýšeným počtom MRK
Aktivity zamerané na dobudovanie a zlepšenie technického stavu
miestnych komunikácii a chodníkov – napr. výstavba chodníka na
2.1.4 miestnych cintorínoch
Vypracovanie projektu cyklotrás v obci a jej okolí (okolo Torysy
2.1.5 a lesné cesty)
Vybudovanie cyklistických trás vrátane cyklistickej doplnkovej
2.1.6 infraštruktúry (okolo Torysy a lesné cesty)
Aktivity zamerané na riešenie statickej dopravy (parkoviská,
2.1.7 odstavné plochy)

Opatrenie č. 2.2

Aktivita

Skvalitnenie a rozšírenie občianskej vybavenosti
2.2.1 Výstava nájomných bytov
2.2.2 Príprava pre vybudovanie IBV a lokalít
Realizácia sanačných prác súvisiacich s prípravou územia pre
výsadbu nízko nákladových bytových jednotiek vrátane inžinierskych
2.2.3 sieti
2.2.4 Podpora svojpomocnej výstavby obydlí v prostredí MRK

Opatrenie č. 2.3

Aktivita

Opatrenie č. 2.4

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Zateplenie obecného úradu vrátane činností priamo súvisiacich so
2.3.1 znížením energetickej náročnosti
Rekonštrukcia predškolského a školského zariadenia s prítomnosťou
2.3.2 MRK s dôrazom na rozšírenie kapacít
Skvalitnenie podmienok v oblasti odpadového hospodárstva
Zvýšenie počtu separačných kontajnerov a činností súvisiacich s
2.4.1 osvetou a propagáciou separácie

Aktivita

2.4.2 Zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu
2.4.3 Monitoring a odstránenie čiernych skládok
2.4.4 Aktivity zamerané na zhodnocovanie BRO (tráva, lístie, kuchynský
odpad, atď.) - vybudovanie kompostoviska
2.4.5 Vybudovanie zberného dvora
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Opatrenie č. 2.5

Zlepšenie podmienok v rámci protipovodňových aktivít v obci
Úprava a regulácia potokov – napr. protipovodňové opatrenia na
2.5.1 Krivianskom potoku v obci
2.5.2 Budovanie a údržba hrádzi, priepustov, lávok, rigolov, poldre atď.
2.5.3 Úprava cintorínov a ostatnej občianskej infraštruktúry
2.5.4 Integrovaná preventívna ochrana vôd - projekt
Zalesňovanie brehov, potokov, remízok, medzí a ostatných
2.5.5 nepoľnohospodárskych plôch

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Monitorovanie

2.5.6 Pestovanie drevín na štiepku
2.5.7
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3.1
2.3.2
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7

Vybudovanie protipožiarnych a protipovodňových lesných ciest
Zrealizovaný projekt podľa PD
Počet aktivít zameraných na pravidelnú údržbu
Počet aktivít zameraných na dobudovanie infraštruktúry MRK
Počet aktivít
Vypracovaný projekt
Zrealizovaný zámer
Počet aktivít
Počet bytových jednotiek
Počet pripravených projektov
Počet sanačných prác
Počet obydlí zrealizovaných svojpomocne
Zateplená plocha
Zrealizovaný zámer
Počet kusov
%podiel ZKO
Počet monitorovaní/odstránených skládok
Počet aktivít
Vybudovaný zberný dvor
Počet zrealizovaných projektov
Počet zrealizovaných projektov
Počet zrealizovaných projektov
Zrealizované projekty
Počet zrealizovaných projektov
Množstvo vypestovaných drevín
Počet zrealizovaných projektov
1x ročne

Zdroj: vlastné spracovanie
Tabuľka 33Súhrnný prehľad opatrení, aktivít a ukazovateľov- priorita 3

Priorita č. 3

Zvýšenie kvality spoločenského a kultúrneho prostredia a
propagácia obce

Opatrenie č. 3.1

Skvalitnenie podmienok pre kultúrne podujatia a šport
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Aktivita

3.1.1

Organizovanie pravidelných kultúrno - spoločenských podujatí
v obci (Cena obce Krivany, Hornotoryšský festival, atď.)

3.1.2
3.1.3

Organizovanie nepravidelných kultúrno - spoločenských
podujatí v obci
Podpora športových podujatí a klubov v obci

3.1.4

Výstavba, modernizácia a údržba športovísk, detských ihrísk a
športových zariadení

3.1.5
3.1.6

Vypracovať projektovú dokumentáciu pre cyklistický areál
Vybudovať v katastri obce cyklistický areál

3.1.7

Zriadenie oddychovo - relaxačných zón v obci

3.1.8
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Rozvoj a modernizácia obecnej knižnice
Zvýšenie bezpečnosti v obci
Zriadenie občianskych hliadok
Modernizácia a materiálno technické vybavenie DHZ
Zriadenie a doplnenie kamerového systému

3.2.4
3.2.5

Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného
značenia
Zriadenie nasvetlenia priechodov pre chodcov

Opatrenie č. 3.2

Aktivita

3.2.6
Opatrenie č. 3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Tvorba propagačno - prezentačných materiálov (časopisov,
buletinov, bilboardov)
Zabezpečenie internetizácie obce
Vydávanie miestneho periodiká (občasníka)

3.3.4
3.3.5

Účasť obce na regionálnych projektoch propagácie regiónu
Realizácia aktivít regionálneho významu v obci ( Silvestrovský
výstup na Homôlku, pobožnosť pri kríži na Demjanke, atď.)

3.3.6

Šírenie ponuky informácii na internetovej stránke obce v
závislosti do požiadaviek občanov a návštevníkov obce

3.3.7

Realizácia projektov cezhraničnej spolupráce s dôrazom na
prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva

Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Zriadenie protihlukových bezpečnostných bariér pri miestnych
komunikáciách
Podpora a propagácia obce a regiónu

3.3.8
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Podpora pri budovaní a prevádzkovaní obecného informačného
systému (značenie ulíc, kultúrnych a historických pamiatok,
cyklotrás)
Počet pravidelných kultúrnych akcií
Počet nepravidelných kultúrnych akcií
Počet podporených podujatí
Počet vybudovaných/zmodernizovaných športovísk
Vypracovaná projektová dokumentácia
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3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
Monitorovanie

Zrealizovaný zámer
Počet oddychových zón
Zrealizovaný zámer
Zrealizovaný zámer
Zrealizovaný zámer
Zrealizovaný zámer
Počet obnovených značení
Počet nasvetlených priechodov
Počet protihlukových bariér
Počet vydaných materiálov
% pokrytie internetom
Počet vydaných občasníkov
Počet účastí
Počet zrealizovaných aktivít regionálneho významu
Počet zapojených komunikačných médií
Počet projektov cezhraničnej spolupráce
Počet aktivít
1x ročne

Zdroj: vlastné spracovanie
Tabuľka 34 Súhrnný prehľad opatrení, aktivít a ukazovateľov- priorita 4

Priorita č. 4
Opatrenie č. 4.1

Aktivita

Podpora obecnej ekonomiky
Podpora rozvoja ekonomických činností
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Opatrenie č. 4.2
Aktivita

Merateľný ukazovateľ

Monitorovanie

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Spolupráca obce pri podpore rozvoja podnikateľských
subjektov v obci
Podpora tradičných remesiel a služieb
Podpora pôsobenia podnikateľského združenia v obci
Modernizácia miestneho rozhlasu (doplnenie reproduktorov na
ul. Hlavná smerom do rómskej osady a na ul. Vyšný Mlyn)
Spolupráca obce s inštitúciami SARIO, SOPK pre potenciálny
vstup investorov do obce
Podpora cestovného ruchu v obci
Obnova kultúrnych pamiatok
Podpora produktov CR
Propagácia CR na web-stránke, v rámci členstva v združeniach
Počet obnovených pamiatok
Nové prevádzky remesiel a služieb
Zabezpečenie aktívnej spolupráce podnikateľov a vytvorenie
nových pracovných miest
Doba prevádzky rozhlasu
Počet stretnutí
Počet služieb zameraných na CR
Počet produktov
Počet propagovaných aktivít
1xročne
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Zdroj: vlastné spracovanie

5 Realizačná časť
Samotnú realizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krivany
vykonáva obec tak ako je to uvedené v § 12 Zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja vykonáva obec Krivany. „Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory
regionálneho rozvoja: ... b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne
vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný
predpis.“
Realizačná časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krivany
nadväzuje na predchádzajúce časti vo väzbe na aktivity a navrhované ukazovatele. Realizačná
časť obsahuje popis úloh jednotlivých partnerov, popis inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia, popis komunikačnej stratégie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce k jednotlivým cieľovým skupinám, systém monitorovania a hodnotenia a akčný
plán s výhľadom na 2 roky.

5.1

Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie

Úspešné zvládnutie naplnenia stanovených cieľov závisí od inštitucionálnych kapacít
a organizačného zabezpečenia procesov. Navrhnuté projektové zámery a aktivity možno
uskutočňovať vlastnými personálnymi kapacitami obce alebo prostredníctvom využívania
externých agentúr a poradcov. Využitie externých personálnych kapacít umožní obci zrýchlenie
procesu realizácie naplánovaných aktivít v rovnakom čase.
Postup organizačného zabezpečenia realizácie Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Krivany – obec raz ročne získa a spracuje pripomienky partnerov,
poslancov a verejnosti. V prípade zásadných pripomienok a návrhov bude uvažovať nad
aktualizáciou Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce v závislosti od
personálnych, časových a finančných možností obce.
Odborný referent pre ekonomiku zabezpečuje finančné riadenie realizácie Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krivany v súlade so schváleným rozpočtom
obce a schválenými finančnými prostriedkami z európskych investičných a štrukturálnych
fondov pre roky 2014-2020 ako aj dotačnými schémami.
Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k realizácii Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Krivany plní nasledovné úlohy:



schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia
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schvaľuje spolufinancovanie projektov financovaných z vlastných a doplnkových
zdrojov
v rámci hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o zmenách a
aktualizácii programu.

Starosta vo vzťahu k realizácii Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
vykonáva nasledovné činnosti:





riadi celý proces realizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
podpisuje uznesenia mestského zastupiteľstva vo vzťahu k Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce – schválenie strategického dokumentu, schválenie
aktualizácie a pod.
vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a
fyzickým osobám.

Matica zodpovednosti vo vzťahu k realizácii Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce - nižšie uvedená schéma matice zodpovednosti zobrazuje rámec zodpovednosti
potrebný pre efektívnu a účelnú realizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce v stanovenom období.
Obrázok 1Matica zodpovednosti

Obec

Komisie
obecného
zastupiteľstva

Obecné
zastupiteľstvo

• Príprava, spracovanie pripomienok od občanov, partnerov, poslancov
• realizácia stanovených projektov a aktivít
• reallizácia a príprava aktualizácii Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce

• prerokovanie návrhov aktualizácii Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce
• prerokovanie návrhu rozpočtu v nadväznosti na vypracovanie Akčných plánov

• schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
• schválenie aktulizácii Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
• schválenie monitorovacích a hodnotiacich správ

Zdroj: vlastné spracovanie

Spoločným výstupom všetkých pracovníkov obecného úradu bude vypracovanie materiálu na
rokovanie obecného zastupiteľstva – hodnotiace a monitorovacie správy za príslušný
kalendárny rok vrátane návrhu akčného plánu (dvojročný cyklus). Spracovaný materiál predloží
starosta obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
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5.2 Komunikačná stratégia
Na základe minuloročných skúsenosti s realizáciou činností vyplývajúcich z PHSR,
možno konštatovať, že v obci je zabezpečený plynulý tok informácií súvisiacich so
zabezpečením aktivít potrebných pre realizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce. Obec plánuje využiť aj v budúcnosti v rámci projektového cyklu na úrovni
jednotlivých projektov služby externých subjektov (príprava projektovej dokumentácie,
príslušné povolenia, proces verejného obstarávania, dodávky služieb, tovarov a stavebných
prác, príprava žiadostí o doplnkové zdroje financovania).
Obec Krivany si stanovila komunikačnú stratégiu vo vzťahu k Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce nasledovným spôsobom a týmito stanovenými úlohami:
Obec Krivany v rámci komunikácie zabezpečí nasledovné činností:







5.3

pravidelná komunikácia s internými a externými pracovníkmi participujúcimi na
realizácii cieľov o postupe a realizácii aktivít navrhnutých v akčnom pláne
zabezpečenie informovania verejnosti o postupe, a spôsobe realizácie
jednotlivých aktivít primeraným spôsobom a zabezpečenie zapájania
neziskového sektoru pri realizácii a hodnotení Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce,
prezentovanie výsledkov procesu realizácie Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce prostredníctvom web stránky. Uskutočňovanie
brainstormingu pre získavanie informácií, inšpirácií a nových možností.
informovanie o zrealizovaných projektoch prostredníctvom lokálnych médií s
cieľom budovania pozitívneho imidžu obce.

Monitorovanie a hodnotenie

Hlavným cieľom monitorovania a hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce je získať komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia
definované v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Obecný úrad
zabezpečí spracovanie monitorovacej správy v súčinnosti s ostatnými externými pracovníkmi
participujúcimi na realizácií projektov v rámci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce. Vstupnými údajmi pre monitorovanie sú údaje z plánovaných a dosiahnutých
merateľných ukazovateľov u jednotlivých projektov/aktivít. Výstupom bude spracovaná
monitorovacia správa, ktorá bude predložená obecnému zastupiteľstvu 1x ročne.
Monitorovanie plnenia bude stálym procesom zameraným na pravidelné sledovanie zmien
prostredníctvom navrhnutých ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé projekty.
Tabuľka 35 Plán hodnotenia a monitorovania

Typ hodnotenia

Dôvod vykonania/periodicita
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Monitorovanie a hodnotenie
realizácie Programu
hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce
‐ každoročne
Ad hoc hodnotenie celého
Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce

Ad hoc mimoriadne hodnotenie
Ad hoc hodnotenie celého
Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce alebo
jeho častí

Každoročne v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
539/2008 o podpore regionálneho rozvoja
V strede obdobia / Na konci realizácie Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce

pri viditeľnom odklone od stanovených cieľov
na základe rozhodnutia poslancov, kontrolného orgánu obce a
pod.

Zdroj: vlastné spracovanie

Hodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krivany sa bude
vykonávať na úrovni plnenia špecifických cieľov. Proces hodnotenia sa vykonáva dvakrát za
celú dobu realizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, a to v strede
obdobia realizácie a na konci sledovaného obdobia v roku 2024. Podklady do hodnotenia
poskytnú spracovateľovi hodnotiacej správy okrem pracovníkov obecného úradu aj
partneri/realizátori jednotlivých projektových zámerov.

5.4 Akčný plán
Súčasťou realizačnej časti tohto strategického dokumentu je spracovaný Akčný plán
podľa jednotlivých prioritných oblastí a obsahuje aktivity/zoznam investícií všetkých opatrení.
Tabuľka 36 Akčný plán

Priorita č. 1
Opatrenie č. 1.1

Rast zamestnanosti a kvality ľudských zdrojov
Zabezpečenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie
1.1.1 Riešenie problematiky hygieny a dochádzky
obyvateľov zo sociálne slabších rodín

Náklady v €
15 500

1.1.2 Zabezpečenie finančných zdrojov na činnosť
predprimárneho vzdelávania a školskej jedálne

85 00

1.1.3 Poskytovanie finančných prostriedkov na školskú
záujmovú činnosť
1.1.4 Finančný príspevok pre žiakov MŠ a ZŠ na rôzne
kultúrne, športové a spoločenské súťaže a aktivity

9 900

1.1.6 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických a
nepedagogických zamestnancov

500

4 000

Aktivita
Opatrenie č. 1.2

Zabezpečenie odbornej pripravenosti zamestnancov a poslancov obecného
úradu
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Materiálno-technické zabezpečenie poslancov
obecného úradu (literatúra, počítač, materiály a pod.)

5 000

Zabezpečenie účasti poslancov na odborných
seminároch, školeniach a prezentáciách v súvislosti s
1.2.2 výkonom funkcie vo verejnej správe

1 500

1.2.1

200

Zabezpečenie účasti zamestnancov na odborných
seminároch, školeniach a prezentáciách

1.2.3
Aktivita
Opatrenie č. 1.4
Tvorba a aktualizácia strategických dokumentov obce
1.4.1 Vypracovanie Územného plánu obce
Monitoring a aktualizácia Programu hospodárskeho
1.4.2 rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Aktualizácia VZN a smerníc v rámci platnej
1.4.3 legislatívy
Aktivita
Opatrenie č. 1.5
Podpora poskytovania sociálnych a komunitných služieb
1.5.2 Podpora aktivít a podujatí v dennom stacionári
1.5.3 Podpora aktivít v oblasti starostlivosti o zdravie a
výživu seniorov (príspevok obce na stravovanie
dôchodcov)

6 320
500
500
1 200
3 000

51 500
Podpora obyvateľstva v sociálnej núdzi (dávky
1.5.4 sociálnej pomoci a hmotnej núdze)
4 700
Podpora činností v rámci aktívneho nástroja
1.5.5 znižovania nezamestnanosti (aktivačné práce)
Priorita č. 2
Opatrenie č. 2.1

Dobudovanie infraštruktúry v obci a zlepšenie stavu životného prostredia v
obci
Zlepšenie základnej infraštruktúry
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry (
2.1.1 vodovod, kanalizácia, inžinierske siete, plyn)

Aktivita

Pravidelná údržba verejných priestranstiev, parkov,
chodníkov a miestnych komunikácii vrátane výsadby
2.1.2 zelene a drevín
2.1.5 Vypracovanie projektu cyklotrás v obci a jej okolí

Opatrenie č. 2.2
Skvalitnenie a rozšírenie občianskej vybavenosti
2.2.1 Výstava nájomných bytov
Aktivita
Opatrenie č. 2.3
Aktivita
Opatrenie č. 2.4
Aktivita

Opatrenie č. 2.5

podľa projektu
podľa projektu
7 000
podľa projektu

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Zateplenie obecného úradu vrátane činností priamo
2.3.1 súvisiacich so znížením energetickej náročnosti

130 000

Skvalitnenie podmienok v oblasti odpadového hospodárstva
Zvýšenie počtu separačných kontajnerov a činností
2.4.1 súvisiacich s osvetou a propagáciou separácie

600

Aktivity zamerané na zhodnocovanie BRO (tráva,
2.4.4 lístie, kuchynský odpad, atď.)

800

Zlepšenie podmienok v rámci protipovodňových aktivít v obci
podľa projektu
2.5.1 Úprava a regulácia potokov
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Aktivita

Budovanie a údržba hrádzi, priepustov, lávok, rigolov
2.5.2 atď.

podľa projektu

2.5.3 Úprava cintorínov a ostatnej občianskej infraštruktúry

podľa projektu

Priorita č. 3

Zvýšenie kvality spoločenského a kultúrneho prostredia a propagácia obce

Opatrenie č. 3.1

Skvalitnenie podmienok pre kultúrne podujatia a šport
Organizovanie pravidelných kultúrno - spoločenských
podujatí v obci (Cena obce Krivany, Hornotoryšský
3.1.1 festival, atď.)
Organizovanie nepravidelných kultúrno 3.1.2 spoločenských podujatí v obci
3.1.3 Podpora športových podujatí a klubov v obci

Výstavba, modernizácia a údržba športovísk, detských
3.1.4 ihrísk a športových zariadení
Aktivita
Opatrenie č. 3.3
Podpora a propagácia obce a regiónu
Tvorba propagačno - prezentačných materiálov
3.3.1 (časopisov, buletinov, bilboardov, kronika obce)
3.3.3 Vydávanie miestneho periodiká (občasníka)

10 000

500
8 000
5 000

600
podľa ponuky

Realizácia aktivít regionálneho významu v obci (
Silvestrovský výstup na Homôlku, pobožnosť pri kríži
3.3.5 na Demjanke, atď.)
Šírenie ponuky informácii na internetovej stránke
obce v závislosti do požiadaviek občanov a
3.3.6 návštevníkov obce
Aktivita
Priorita č. 4
Podpora obecnej ekonomiky
Opatrenie č. 4.1
Podpora rozvoja ekonomických činností
Modernizácia miestneho rozhlasu (doplnenie
reproduktorov na ul. Hlavná smerom do rómskej
4.1.4 osady a na ul. Vyšný Mlyn)

500

500

6 Finančná časť
Finančná časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krivany obsahuje:



finančný rámec pre realizáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Krivany – uvedený v prílohe,
model doplnkového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov).

6.1 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Zákon č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy jasne definuje príjmy rozpočtu obce, z ktorých si vie obec financovať rozvojové
projekty v konkrétnej obci či meste.
Príjmy rozpočtu obce sú:
a) výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,
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b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a
jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona,
c) výnosy z finančných prostriedkov obce,
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v
súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych
fondov,
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na
príslušný rozpočtový rok,
i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na
realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,
j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny
účel,
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
Obec/mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj:
a. prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len "peňažné fondy"),
b. zisk z podnikateľskej činnosti,
c. návratné zdroje financovania,
d. združené prostriedky. (Národná rada SR, 2004)
Tabuľka 37 Model doplnkového financovania
Priorita č. 1

Rast zamestnanosti a kvality ľudských
zdrojov

Opatrenie č. 1.1

Zabezpečenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie

1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4

Zabezpečenie finančných zdrojov na činnosť
predprimárneho vzdelávania a školskej jedálne
Poskytovanie finančných prostriedkov na
školskú záujmovú činnosť
Finančný príspevok pre žiakov MŠ a ZŠ na
rôzne kultúrne, športové a spoločenské súťaže a
aktivity

Doplnkový zdroj

Vlastné zdroje
Vlastné zdroje

OP ĽZ
MŠ SR

Vlastné zdroje
Vlastné zdroje

MŠ SR
MK SR

Vlastné zdroje
Vlastné zdroje

IROP
MŠ SR

1.1.6

Modernizácia odborných učební vrátane
materiálno-technického vybavenia
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie
pedagogických a nepedagogických
zamestnancov

1.2.3

Zabezpečenie odbornej pripravenosti zamestnancov a poslancov obecného
úradu
školenia ZMOS
Zabezpečenie účasti zamestnancov na
Vlastné zdroje
a iných inštitúcií
odborných seminároch, školeniach a
prezentáciách

1.1.5

Aktivita

Riešenie problematiky hygieny a dochádzky
obyvateľov zo sociálne slabších rodín

Zdroj

Opatrenie č. 1.2
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Opatrenie č. 1.3

1.3.1

Aktivita

1.3.2

Opatrenie č. 1.5

Aktivita

1.5.1

Zriadenie denného stacionára

1.5.6

Podpora vzdelávania zamestnancov
poskytujúcich sociálne a komunitné služby

1.6.1

Integrácia MRK
Aktivity zamerané na prácu s MRK zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, zníženie
nezamestnanosti a zvyšovanie hygienických
návykov

1.6.2

Opatrenie č. 2.1

OP ĽZ

Aktivity zamerané na podporu sociálnych a
asistenčných služieb v prostredí MRK (asistenti) Vlastné zdroje

OP ĽZ

Vybudovanie cyklistických trás vrátane
cyklistickej doplnkovej infraštruktúry

2.1.7

Aktivity zamerané na riešenie statickej dopravy
(parkoviská, odstavné plochy)
Vlastné zdroje

Vlastné zdroje

Environmentálny
fond

OP ĽZ
Cezhraničná
spolupráca PL-SK
Cezhraničná
spolupráca PL-SK
VUC PO

Skvalitnenie a rozšírenie občianskej vybavenosti

2.2.3

Výstava nájomných bytov
Realizácia sanačných prác súvisiacich s
prípravou územia pre výsadbu nízko
nákladových bytových jednotiek vrátane
inžinierskych sieti

2.2.4

Podpora svojpomocnej výstavby obydlí v
prostredí MRK

2.2.1

Opatrenie č. 2.3

2.3.1

Opatrenie č. 2.4

Vlastné zdroje

2.1.6

Opatrenie č. 2.2

Aktivita

IROP
OP ĽZ

2.1.5

2.1.3

Aktivita

OP EVS

Vlastné zdroje
Vlastné zdroje

Zlepšenie základnej infraštruktúry
Dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry ( vodovod, kanalizácia,
inžinierske siete, plyn)
Vlastné zdroje
Dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry ( vodovod, kanalizácia, asfaltové
cesty, spevnené plochy) v obecných častiach so
zvýšeným počtom MRK
Vlastné zdroje
Vypracovanie projektu cyklotrás v obci a jej
okolí
Vlastné zdroje

2.1.1

Aktivita

OP EVS

Podpora poskytovania sociálnych a komunitných služieb

Opatrenie č. 1.6

Aktivita

Zvýšenie efektívnosti verejnej správy a služieb
Elektronizácia služieb - e government (občania,
podnikatelia, inštitúcie) napr. digitalizácia
hrobových miest
Vlastné zdroje
Zavádzanie aplikácií pre mobilné telefóny pre
zlepšenie dostupnosti a efektívnosti samosprávy Vlastné zdroje
(SMS parkovanie, dianie v meste,
odkazprestarostu)

2.3.2

Vlastné zdroje

ŠFRB

Vlastné zdroje

OP ĽZ

Vlastné zdroje

OP ĽZ

Zníženie energetickej náročnosti verejných bundou
Zateplenie obecného úradu vrátane činností
priamo súvisiacich so znížením energetickej
náročnosti
Vlastné zdroje
Rekonštrukcia predškolského a školského
zariadenia s prítomnosťou MRK s dôrazom na
rozšírenie kapacít
Vlastné zdroje

OP KŽP
OP ĽZ, OP KŽP

Skvalitnenie podmienok v oblasti odpadového hospodárstva
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Aktivita

2.4.1

Zvýšenie počtu separačných kontajnerov a
činností súvisiacich s osvetou a propagáciou
separácie

Vlastné zdroje

2.4.3

Monitoring a odstránenie čiernych skládok

Vlastné zdroje

Environmentálny
fond
OP ĽZ,
environmentálny
fond

2.4.4

Aktivity zamerané na zhodnocovanie BRO
(tráva, lístie, kuchynský odpad, atď.)

Vlastné zdroje

Environmentálny
fond

Opatrenie č. 2.5

Zlepšenie podmienok v rámci protipovodňových aktivít v obci
2.5.1

Úprava a regulácia potokov

Vlastné zdroje

IROP

2.5.2

Budovanie a údržba hrádzi, priepustov, lávok,
rigolov atď.

Vlastné zdroje

IROP

Aktivita

Opatrenie č. 3.1

Aktivita

Skvalitnenie podmienok pre kultúrne podujatia a šport

3.1.1

Organizovanie pravidelných kultúrno spoločenských podujatí v obci (Cena obce
Krivany, Hornotoryšský festival, atď.)

Vlastné zdroje

Cezhraničná
spolupráca PL-SK

3.1.2

Organizovanie nepravidelných kultúrno spoločenských podujatí v obci

Vlastné zdroje

Cezhraničná
spolupráca PL-SK

3.1.4

Výstavba, modernizácia a údržba športovísk,
detských ihrísk a športových zariadení

Vlastné zdroje

Dotácie MŠ SR

3.1.5

Vypracovať projektovú dokumentáciu pre
cyklistický areál

Vlastné zdroje

3.1.6

Vybudovať v katastri obce cyklistický areál

Vlastné zdroje

Cezhraničná
spolupráca PL-SK
Cezhraničná
spolupráca PL-SK

3.1.10

Rozvoj a modernizácia obecnej knižnice

Vlastné zdroje

OP KŽP

Vlastné zdroje

3.2.2

Zriadenie občianskych hliadok
Modernizácia a materiálno technické
vybavenie DHZ

Úrad
splnomocnenca
Vlády SR pre
rómske komunity

Vlastné zdroje

OP KŽP

3.2.3

Zriadenie a doplnenie kamerového systému

Vlastné zdroje

MH SR

3.2.6

Zriadenie protihlukových bezpečnostných
bariér pri miestnych komunikáciách

Vlastné zdroje

IROP
Cezhraničná
spolupráca PL-SK

Opatrenie č. 3.2

Zvýšenie bezpečnosti v obci

3.2.1

Aktivita
Opatrenie č. 3.3

Aktivita

Podpora a propagácia obce a regiónu
3.3.1

Tvorba propagačno - prezentačných
materiálov (časopisov, buletinov, bilboardov)

Vlastné zdroje

3.3.2

Zabezpečenie internetizácie obce

Vlastné zdroje

3.3.4

Účasť obce na regionálnych projektoch
propagácie regiónu

Vlastné zdroje

podnikatelia
Cezhraničná
spolupráca PL-SK,
SACR

3.3.5

Realizácia aktivít regionálneho významu v
obci ( Silvestrovský výstup na Homôlku,
pobožnosť pri kríži na Demjanke, atď.)

Vlastné zdroje

MK SR, MAS

3.3.7

Realizácia projektov cezhraničnej spolupráce s
dôrazom na prezentáciu prírodného a
kultúrneho dedičstva
Vlastné zdroje

Cezhraničná
spolupráca PL-SK
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3.3.8
Opatrenie č. 4.1

Podpora pri budovaní a prevádzkovaní
obecného informačného systému (značenie
ulíc, kultúrnych a historických pamiatok,
cyklotrás)

Vlastné zdroje

Cezhraničná
spolupráca PL-SK

Podpora rozvoja ekonomických činností
4.1.2
4.1.3

Opatrenie č. 4.2

Podpora tradičných remesiel a služieb
Vlastné zdroje
Podpora pôsobenia podnikateľského združenia
v obci
Vlastné zdroje

Cezhraničná
spolupráca PL-SK
SARIO, SOPK

Podpora cestovného ruchu v obci

4.2.1

Obnova kultúrnych pamiatok

Vlastné zdroje

4.2.2

Podpora produktov CR

Vlastné zdroje

Propagácia CR na web-stránke, v rámci
4.2.3
členstva v združeniach
Zdroj: vlastné spracovanie

Vlastné zdroje

MK SR,
Cezhraničná
spolupráca PL-SK
Cezhraničná
spolupráca PL-SK
Cezhraničná
spolupráca PL-SK,
SACR

6.2 Súlad cieľov Programu rozvoja obce s cieľmi EK a VUC PSK
Slovenská republika uzavrela dňa 20. 6. 2014 s Európskou komisiou Partnerskú dohodu
o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská
dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR
na najbližších 10 rokov. Bolo stanovených 11 tematických cieľov:
1. Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
2. Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality
3. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a
sektora rybárstva akvakultúry (v prípade ENRF)
4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
5. Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika
6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
7. Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach
8. Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily
9. Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
10. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného
vzdelávania
11. Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a
efektivity verejnej správy Slovenská republika bude v programovom období 2014 - 2020 čerpať
Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných
programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska
územná spolupráca.
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Tabuľka 38 Schéma prepojenia prioritných oblastí Programu hospod. rozvoja a social. rozvoja obce Krivany a
tematických cieľov EK

Prioritné oblasti podpory

Tematické ciele EK
TC: 2. Zlepšenie prístupu k informáciám a
komunikačným technológiám a zlepšenie ich
využívania
Prioritná oblasť - Rast zamestnanosti a kvality
TC: 9. Podpora sociálneho začleňovania a boj
ľudských zdrojov
proti chudobe
TC: 10. Investovanie do vzdelávania, zručností a
celoživotného vzdelávania
TC: 4. Podpora prechodu na nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch
TC: 5. Podpora prispôsobovania sa zmenám
klímy, predchádzania a riadenia rizika
TC: 6. Ochrana životného prostredia a
presadzovanie efektívnosti využívania zdrojov
TC: 7. Podpora udržateľnej dopravy a
Prioritná oblasť - Dobudovanie infraštruktúry v
odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
obci a zlepšenie stavu životného prostredia v obci infraštruktúrach
Prioritná oblasť - Zvýšenie kvality spoločenského TC: 8. Podpora udržateľnosti a kvality
a kultúrneho prostredia a propagácia obce
zamestnanosti a mobility pracovnej sily
TC: 3. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP,
sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a
sektora rybárstva akvakultúry (v prípade ENRF)
Prioritná oblasť - Podpora obecnej ekonomiky
Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka 39 Schéma prepojenia prioritných oblastí Programu hospod. rozvoja a social. rozvoja obce Krivany a
strategických cieľov a opatrení VUC PSK

Prioritné oblasti podpory

Strategické ciele
PHSR VUC

Opatrenia PHSR VUC
II.2 – 2.2 Zvyšovanie dostupnosti
sociálnych služieb odkázaným
osobám

Prioritná oblasť - Rast
zamestnanosti a kvality
ľudských zdrojov

II. Skvalitnenie životných
podmienok obyvateľov v kraji
a rozvoj inkluzívnej občianskej
spoločnosti

II.2 – 2.3 Podpora aktivizácie
občanov v oblasti zvyšovania
kvality života, obnovy
pracovných návykov, rozvoja
kultúrneho bohatstva, sociálnej
inklúzie
II.1 – 1.1 Podpora dobudovania
chýbajúcich zariadení
predprimárneho vzdelávania
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I. Zvýšenie inovačného
potenciálu a ekonomickej
efektívnosti podnikania v kraji
III. Ochrana ŽP a zdravia
Prioritná oblasť - Dobudovanie človeka a efektívnejšie
infraštruktúry v obci a zlepšenie využívanie prírodných zdrojov
stavu životného prostredia v
pre zabezpečenie udržateľného
obci
rozvoja územia
Prioritná oblasť - Zvýšenie
II. Skvalitnenie životných
kvality spoločenského a
podmienok obyvateľov v kraji
kultúrneho prostredia a
a rozvoj inkluzívnej občianskej
propagácia obce
spoločnosti

Prioritná oblasť - Podpora
obecnej ekonomiky

I. Zvýšenie inovačného
potenciálu a ekonomickej
efektívnosti podnikania v kraji

I.2 - 2.1 Optimalizácia dopravnej
infraštruktúry pre
lepšiu obslužnosť územia
III.1 - 1.4 Zvýšenie miery
separovania a zhodnocovania
odpadov
II. 3 - 3.3. Podpora zabezpečenia
bezpečnosti obyvateľov a bývania

I.1 - 1.4 Podpora podnikania na
vidieku
I.1 – 1.3 Rozvoj cestovného ruchu
ako významného sektora
ekonomiky kraja

Zdroj: vlastné spracovanie

7 Záver
Záverečná časť dokumentu obsahuje informáciu o schválení a zverejnení Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krivany. Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Krivany na roky 2016-2023 schválilo Obecné zastupiteľstvo v
Krivanoch na svojom ....... riadnom zasadnutí dňa ....................... uznesením číslo
........................
Schválený Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krivany na roky 2016 2023 bude zverejnený na internetovej stránke obce: www.obeckrivany.sk
Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krivany na roky 2016
– 2023 s výhľadom do roku 2025
Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Krivany
na roky 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2025
Dokument bol spracovaný v súlade s platnou legislatívou - podľa zákona
NR SR č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z., a na základe platnej Metodiky na
spracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
Dokument
verzia 2.0.
Forma spracovania: úplné spracovanie externou spoločnosťou Euroleader
Consulting, s.r.o.
Obdobie spracovania: podľa podpísanej zmluvy

Spracovanie
Prerokovanie

Za riadenie procesu zodpovedal starosta obce a dodávateľ.
Verejnosť bola oboznamovaná s priebežnými výstupmi prostredníctvom
webovej stránky obce a názory občanov boli zozbierané dotazníkovou
metódou
Verejné pripomienkovanie
Posudzovanie SEA

53

Schválenie

Návrh na uznesenie zastupiteľstva: „Obecné zastupiteľstvo v Krivanoch
schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Krivany na roky 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2025“
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Príloha č. 1 Vyhodnotenie dotazníka
Na území obce Krivany bol v období november 2015 vykonaný prieskum obyvateľstva
dotazníkovou formou s nasledovným výstupom:
Charakteristika respondenta:

Pohlavie:
12 muž 52,17%

11 žena 47,82%

Pohlavie respondenta

žena
48%
muž
52%

Vek:
1 15-19 rokov 4,16

3 20-29 rokov 12,5

3 30-39 rokov 12,5

9 40-49 rokov 37,5

4 50-64 rokov 16,66 4 65 a viac rokov 16,66
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Veková skupina respondenta
15-19; 5%
65 a viac; 19%

20-29; 14%

50-64; 19%

40-49; 43%

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
3 Nižšie vzdelanie – základné vyučenie bez maturity
18 Stredné vzdelanie – úplné stredoškolské, vyučenie s maturitou
3 Vyššie vzdelanie – pomaturitné, bakalárske, vysokoškolské
Ekonomická aktivita:
7 Zamestnaný/á

5 Súkromný/á podnikateľ/ka

2 Študent/ka

1 Nezamestnaný/á

0 Na materskej dovolenke

1 Invalidný dôchodca/kyňa

6 Dôchodca/kyňa

1. Ste spokojný/á s bývaním v obci Krivany
16 Som spokojný/á 69,56

7 Som nespokojný/á 30,43
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Spokojnosť s existenciou v obci

nespokojný
30%

spokojný
70%

2. Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie obce za posledných 5 rokov
14 Pozitívne 60,86

9 Negatívne 39,13

Hodnotenie napredovania obce za posledných 5
rokov

negatívne
39%

pozitívne
61%

3. Ktoré z nasledujúcich oblastí je podľa Vášho názoru potrebné v obci Krivany
čo najskôr riešiť a rozvíjať? Vyberte tie oblasti, ktoré sú podľa Vás
najdôležitejšie (max.2)
7 Školstvo
3 Cestovný ruch
6 Životné prostredie

1 Kultúra a kultúrna infraštruktúra
8 Bytová výstavba a základná
Infraštruktúra
2 Sociálna politika 1 Iné
a sociálna infraštruktúra
2 Ekonomika
8 Doprava
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Preferencia strategický oblasti rozvoja obce
sociálna politika
5%
životné prostredie
16%

iné
3%

školstvo
18%
cestovný ruch
8%
ekonomika
5%

bytová výstavba
21%
doprava
21%

kultúra a
3%

4. Vyjadrite mieru Vašej spokojnosti so súčasným stavom služieb
a zabezpečovania životných potrieb na území obce Krivany:
100%
spokojný/á

75%
menej
spokojný/á

50%

25%

neviem
menej
sa vyjadriť nespokojný

0%
nespokojný

Stav miestnych komunikácií

0

4

1

7

6

Stav chodníkov

6

7

1

7

3

Stav verejnej zelene

7

5

3

1

4

Stav cyklotrás

0

3

4

2

8

Úroveň verejnej dopravy

3

4

3

1

4

Pokrytie elektrickou energiou

16

2

1

0

0

Pokrytie plynom

18

0

2

1

0

Pokrytie verejným vodovodom

19

1

1

0

0

Pokrytie kanalizáciou

17

1

3

0

0

Odpadové hospodárstvo

12

5

1

1

3

11

2

7

2

1

(separovanie)
Úroveň požiarnej ochrany
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Zdravotná starostlivosť

4

2

4

2

4

Stav školských zariadení

6

8

7

0

1

Kvalita výučby na ZŠ

8

3

8

0

1

Stav kultúrnych zariadení

6

7

8

0

1

Možnosti kultúrnych podujatí

4

5

4

4

3

Stav športových zariadení

5

3

6

0

2

Možnosti športového vyžitia

7

3

7

2

2

Stav sociálnych zariadení

3

1

7

1

2

Kvalita sociálnych služieb

2

2

8

0

3

Stav cintorínov

12

5

0

2

2

Ponuka obchodu a služieb

6

7

2

3

1

Bytová politika

3

1

3

1

7

Pokrytie mobilných sieti

10

3

3

1

3

Práca obecného úradu

3

5

5

1

6

Činnosť obecnej polície

0

1

4

0

8

Bezpečnosť a ochrana osobného

1

4

4

4

4

majetku
5. Chýbajú Vám niektoré služby v uvedených oblastiach?
Školstvo, možnosti vzdelávania
11 nie
1 áno, (uveďte,
ktoré?)______________________________________________
Doprava
5 nie
9 áno, (uveďte,
ktoré?)______________________________________________
Sociálna starostlivosť
13 nie
1 áno, (uveďte,
ktoré?)______________________________________________
Zdravotná starostlivosť
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11 nie
5 áno, (uveďte,
ktoré?)______________________________________________
Kultúra
12 nie
3 áno, (uveďte,
ktoré?)______________________________________________
Šport, voľný čas
11 nie
2 áno, (uveďte,
ktoré?)______________________________________________
Iné
7 nie
1 áno, (uveďte,
ktoré?)______________________________________________
6. Ktoré problémy je podľa Vás potrebné riešiť čo najskôr? (max. 5)
9 Vytvorenie nových pracovných príležitostí
3 Oprava bytového fondu
7 Vytvorenie podmienok pre novú bytovú výstavbu
10 Zlepšenie kvality životného prostredia
6 Zlepšenie činnosti zariadení pre oddych a voľný čas
2 Budovanie športových a kultúrnych zariadení
15 Oprava ciest a komunikácií
10 Zlepšenie úrovne verejnej dopravy
6 Zlepšenie starostlivosti o starých občanov
3 Vytvorenie podmienok pre podnikateľov
3 Zlepšenie zdravotnej starostlivosti
2 Zlepšenie komunálnej starostlivosti
4 Zlepšenie podmienok predškolskej výchovy
4 Zlepšenie podmienok školskej výchovy
0 Zlepšenie podmienok mimoškolskej výchovy
0 Rozšírenie ponuky služieb – uveďte akých
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10 Zlepšenie informovanosti občanov
1 Zlepšenie bezpečnosti občanov a majetku
0 Iné – uviesť __________________________________________________________________
Prehľad problémov v obci s prioritným riešením
Iné – uviesť
Zlepšenie informovanosti občanov
Zlepšenie podmienok mimoškolskej výchovy
Zlepšenie podmienok predškolskej výchovy
Zlepšenie zdravotnej starostlivosti
Zlepšenie starostlivosti o starých občanov
Oprava ciest a komunikácií
Zlepšenie činnosti zariadení pre oddych a…
Vytvorenie podmienok pre novú bytovú…
Vytvorenie nových pracovných príležitostí
0

2

4

6

8

10

12

14

16

7. Odkiaľ najčastejšie čerpáte informácie o dianí v obci?
4 Obecný úrad

7 Webová stránka obce

1 Regionálne noviny

9 Úradná tabuľa

6 Internet

6 Priatelia (rodina)

0 Iné –
uviesť___________________________________________________________________
8. Ste spokojný/á s činnosťou miestnej samosprávy v posledných 5 rokoch?
10 áno 45,45

12 nie 54,54
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Príloha č. 2 Finančný rámec realizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce Krivany
Priorita č. 1

Rast zamestnanosti a kvality ľudských zdrojov

Opatrenie č. 1.1

Zabezpečenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie

Náklady v €

Termín realizácie zámerov

15 500

2016-2023

8 500

2016-2023

9 900

2016-2023

4 000

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

500

2016-2023

1.1.1 Riešenie problematiky hygieny a dochádzky obyvateľov zo sociálne slabších rodín
1.1.2 Zabezpečenie finančných zdrojov na činnosť predprimárneho vzdelávania a školskej jedálne
1.1.3 Poskytovanie finančných prostriedkov na školskú záujmovú činnosť
Aktivita
1.1.4

Finančný príspevok pre žiakov MŠ a ZŠ na rôzne kultúrne, športové a spoločenské súťaže a
aktivity

1.1.5 Modernizácia odborných učební vrátane materiálno-technického vybavenia
1.1.6 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických a nepedagogických zamestnancov
Opatrenie č. 1.2

Zabezpečenie odbornej pripravenosti zamestnancov a poslancov obecného úradu

Materiálno-technické zabezpečenie poslancov obecného úradu (literatúra, počítač, materiály
a pod.)
Zabezpečenie účasti poslancov na odborných seminároch, školeniach a prezentáciách v
1.2.2
súvislosti s výkonom funkcie vo verejnej správe
1.2.1

Aktivita

1.2.3 Zabezpečenie účasti zamestnancov na odborných seminároch, školeniach a prezentáciách
Opatrenie č. 1.3

5 000

2016-2023

1 500

2016-2023

200

2016-2023

Zvýšenie efektívnosti verejnej správy a služieb
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Elektronizácia služieb - e government (občania, podnikatelia, inštitúcie) napr. digitalizácia
hrobových miest
Zavádzanie aplikácií pre mobilné telefóny pre zlepšenie dostupnosti a efektívnosti
1.3.2
samosprávy (SMS parkovanie, dianie v meste, odkazprestarostu)
1.3.1

Aktivita

Opatrenie č. 1.4

1.4.2 Monitoring a aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
1.4.3 Aktualizácia VZN a smerníc v rámci platnej legislatívy

Opatrenie č. 1.5

1.5.2 Podpora aktivít a podujatí v dennom stacionári

Aktivita

Podpora aktivít v oblasti starostlivosti o zdravie a výživu seniorov (príspevok obce na
stravovanie dôchodcov)

1.5.4 Podpora obyvateľstva v sociálnej núdzi (dávky sociálnej pomoci a hmotnej núdze)
1.5.5 Podpora činností v rámci aktívneho nástroja znižovania nezamestnanosti (aktivačné práce)
1.5.6 Zabezpečovanie opatrovateľskej služby v obci
1.5.7 Vytvorenie sociálneho podniku (podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva a MRK)
Opatrenie č. 1.6

podľa projektu

2016-2023

6 320

2016-2023

500

2016-2023

500

2016-2023

Podpora poskytovania sociálnych a komunitných služieb

1.5.1 Zriadenie denného stacionára

1.5.3

2016-2023

Tvorba a aktualizácia strategických dokumentov obce

1.4.1 Vypracovanie Územného plánu obce
Aktivita

podľa projektu

10 000

2016-2023

1 200

2016-2023

3 000

2016-2023

51 500

2016-2023

4 700

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

Integrácia MRK
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1.6.1
Aktivita

Aktivity zamerané na prácu s MRK - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, zníženie
nezamestnanosti a zvyšovanie hygienických návykov

1.6.2 Terénna sociálna práca
Priorita č. 2

podľa projektu

2016-2023

Zlepšenie základnej infraštruktúry

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry ( vodovod, kanalizácia, inžinierske siete,
2.1.1 plyn)
Pravidelná údržba verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a miestnych komunikácii
2.1.2 vrátane výsadby zelene a drevín
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry ( vodovod, kanalizácia, asfaltové cesty,
2.1.3 spevnené plochy) v obecných častiach so zvýšeným počtom MRK
Aktivity zamerané na dobudovanie a zlepšenie technického stavu miestnych komunikácii
2.1.4 a chodníkov – napr. výstavba chodníka na miestnych cintorínoch
2.1.5

2.1.7

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

7 000

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

Vypracovanie projektu cyklotrás v obci a jej okolí (okolo Torysy a lesné cesty)

Vybudovanie cyklistických trás vrátane cyklistickej doplnkovej infraštruktúry (okolo Torysy
2.1.6 a lesné cesty)
Aktivity zamerané na riešenie statickej dopravy (parkoviská, odstavné plochy)

Opatrenie č. 2.2

Skvalitnenie a rozšírenie občianskej vybavenosti

2.2.1 Výstava nájomných bytov
Aktivita

2016-2023

Dobudovanie infraštruktúry v obci a zlepšenie stavu životného prostredia v obci

Opatrenie č. 2.1

Aktivita

podľa projektu

2.2.2 Príprava pre vybudovanie IBV a lokalít
Realizácia sanačných prác súvisiacich s prípravou územia pre výsadbu nízko nákladových
2.2.3
bytových jednotiek vrátane inžinierskych sieti

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023
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2.2.4 Podpora svojpomocnej výstavby obydlí v prostredí MRK
Opatrenie č. 2.3

Zateplenie obecného úradu vrátane činností priamo súvisiacich so znížením energetickej
náročnosti
Rekonštrukcia predškolského a školského zariadenia s prítomnosťou MRK s dôrazom na
2.3.2
rozšírenie kapacít

Opatrenie č. 2.4
2.4.1

130 000

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

Skvalitnenie podmienok v oblasti odpadového hospodárstva
Zvýšenie počtu separačných kontajnerov a činností súvisiacich s osvetou a propagáciou
separácie

600

2.4.2 Zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu
Aktivita

2.4.3 Monitoring a odstránenie čiernych skládok
2.4.4

Aktivity zamerané na zhodnocovanie BRO (tráva, lístie, kuchynský odpad, atď.) vybudovanie kompostoviska

2.4.5 Vybudovanie zberného dvora
Opatrenie č. 2.5

2016-2023

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

2.3.1
Aktivita

podľa projektu

2016-2023
2016-2023

podľa projektu

2016-2023

800

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

Zlepšenie podmienok v rámci protipovodňových aktivít v obci

2.5.1 Úprava a regulácia potokov – napr. protipovodňové opatrenia na Krivianskom potoku v obci
2.5.2 Budovanie a údržba hrádzi, priepustov, lávok, rigolov, poldre atď.
Aktivita
2.5.3 Úprava cintorínov a ostatnej občianskej infraštruktúry
2.5.4 Integrovaná preventívna ochrana vôd - projekt

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023
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2.5.5 Zalesňovanie brehov, potokov, remízok, medzí a ostatných nepoľnohospodárskych plôch
2.5.6 Pestovanie drevín na štiepku
2.5.7 Vybudovanie protipožiarnych a protipovodňových lesných ciest
Priorita č. 3

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

Zvýšenie kvality spoločenského a kultúrneho prostredia a propagácia obce

Opatrenie č. 3.1
3.1.1

Skvalitnenie podmienok pre kultúrne podujatia a šport
Organizovanie pravidelných kultúrno - spoločenských podujatí v obci (Cena obce Krivany,
Hornotoryšský festival, atď.)

3.1.2 Organizovanie nepravidelných kultúrno - spoločenských podujatí v obci
3.1.3 Podpora športových podujatí a klubov v obci
3.1.4 Výstavba, modernizácia a údržba športovísk, detských ihrísk a športových zariadení
Aktivita

10 000

2016-2023

500

2016-2023

8 000

2016-2023

5 000

2016-2023

3.1.5 Vypracovať projektovú dokumentáciu pre cyklistický areál
3.1.6 Vybudovať v katastri obce cyklistický areál
3.1.7 Zriadenie oddychovo - relaxačných zón v obci
3.1.8 Rozvoj a modernizácia obecnej knižnice
Opatrenie č. 3.2
Aktivita

3.2.1 Zriadenie občianskych hliadok

2016-2023
podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

Zvýšenie bezpečnosti v obci
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3.2.2 Modernizácia a materiálno technické vybavenie DHZ
3.2.3 Zriadenie a doplnenie kamerového systému
3.2.4 Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia
3.2.5 Zriadenie nasvetlenia priechodov pre chodcov
3.2.6 Zriadenie protihlukových bezpečnostných bariér pri miestnych komunikáciách
Opatrenie č. 3.3

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

600

2016-2023

Podpora a propagácia obce a regiónu

3.3.1 Tvorba propagačno - prezentačných materiálov (časopisov, buletinov, bilboardov)
3.3.2 Zabezpečenie internetizácie obce
3.3.3 Vydávanie miestneho periodiká (občasníka)
3.3.4 Účasť obce na regionálnych projektoch propagácie regiónu
Aktivita
3.3.5

Realizácia aktivít regionálneho významu v obci ( Silvestrovský výstup na Homôlku,
pobožnosť pri kríži na Demjanke, atď.)

2016-2023
podľa
schváleného
rozpočtu

2016-2023

v rámci MAS

2016-2023

podľa
schváleného
rozpočtu

2016-2023

Šírenie ponuky informácii na internetovej stránke obce v závislosti do požiadaviek občanov a
návštevníkov obce
500
Realizácia projektov cezhraničnej spolupráce s dôrazom na prezentáciu prírodného a
3.3.7
kultúrneho dedičstva
podľa projektu
Podpora pri budovaní a prevádzkovaní obecného informačného systému (značenie ulíc,
3.3.8
kultúrnych a historických pamiatok, cyklotrás)
podľa projektu
3.3.6

2016-2023
2016-2023
2016-2023
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Priorita č. 4

Podpora obecnej ekonomiky

Opatrenie č. 4.1

Podpora rozvoja ekonomických činností

4.1.1 Spolupráca obce pri podpore rozvoja podnikateľských subjektov v obci
podľa
schváleného
rozpočtu

4.1.2 Podpora tradičných remesiel a služieb
Aktivita

2016-2023

4.1.3 Podpora pôsobenia podnikateľského združenia v obci
4.1.4

2016-2023

Modernizácia miestneho rozhlasu (doplnenie reproduktorov na ul. Hlavná smerom do
rómskej osady a na ul. Vyšný Mlyn)

500

4.1.5 Spolupráca obce s inštitúciami SARIO, SOPK pre potenciálny vstup investorov do obce
Opatrenie č. 4.2

2016-2023
2016-2023

Podpora cestovného ruchu v obci

4.2.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Aktivita

2016-2023

4.2.2 Podpora produktov CR
4.2.3 Propagácia CR na web-stránke, v rámci členstva v združeniach

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

podľa projektu

2016-2023

68

