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Materiál na 06. zasadnutie OZ - 17.09.2015

Projekty žiadané z prostriedkov EÚ 2007 - 2013
Projekt EÚ - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Zmluva NFP
bola podpísaná 28.01.2013 na výšku nákladov na projekt 185 866 € s DPH, NFP bude
poskytnutý vo výške 176 572 € s DPH, obec z vlastných zdrojov k tomu uhradí 5% t.j. 9 294
€. Projekt je ukončený a je finančne vysporiadaný.
Projekt FSR - Podpora komunitnej práce v obci Krivany - Doba realizácie projektu
je od 01.07.2014 do 30.11.2015. Je podpísaná zmluva s riadiacim orgánom. Dňa 19.06.2014
prebehlo výberové konanie na asistenta TSP. TSP na základe metodického usmernenia
prechádza do nového projektu priamo z predchádzajúceho projektu. Projekt je v štádiu
realizácie. Vzhľadom , že nebola ešte vyhlásená nová výzva a pracovníci , ktorí sú na
tomto projekte končia k 30.11.2015, je potrebné uvažovať čo ďalej s touto aktivitou.

Projekty EÚ – ešte programové obdobie 2008-2014
Projekt EÚ – názov: Protipovodňové opatrenia na Krivianskom potoku v obci
Krivany. Na základe výzvy riadiaceho orgánu sme do termínu podania žiadosti t.j. do
16.09.2014 podali žiadosť na tento projekt. Riadiaci orgán nám projekt zamietol vraj
z dôvodu nesplnenia výberových kritérií. Na Krivianskom potoku máme už havarijný stav pri
dome smútku kde dochádza k zosuvu pôdy smerom od ul. Ľadová, dochádza v tejto časti
k poškodeniu mostíka cez uvedený potok. Pri väčších prívalových vodách môžeme mať
s tým veľký problém. Dňa 25.6.2015 bolo uskutočnené pracovné stretnutie ohľadom
kritického stavu na miestnych potokoch, za účasti OÚ ŽP Sabinov, SVP Košice a železnice
SR. Bolo konštatované, že na Krivianskom potoku pri dome smútku a na Putnovskom potoku
pod železničným mostom je havarijná situácia, ktorú vraj musí riešiť obec.
Projekt je
neschválený, je potrebné riešiť havarijný stav. Výzvy v tomto programovom období
(2014-20120) ešte neboli vyhlásené.

Projekt EÚ - názov: Zmena palivovej základne budovy Obecného úradu
v Krivanoch. Na základe výzvy riadiaceho orgánu sme do termínu podania žiadosti t.j. do
20.10.2014 podali žiadosť na tento projekt. Celkové náklady na projekt pred verejným
obstarávaním boli vo výške 540 801,25 €. Od 09/2014 do 02/2015 prebiehal proces
verejného obstarávania, ktorý nám zabezpečovala odborne spôsobilá osoba. Súťaž vyhrala
spoločnosť Formát Prešov. Po verejnom obstarávaní je cena za stavbu 500 465 €. Celkové
náklady na projekt sú vo výške 530 000 €. Dňa 18.09.2017 prebehne preberacie konanie
stavebných prác na projekte. Do konca septembra 2015 musíme podať žiadosť o platbu vo
výške 95 % nákladov. Projekt je schválený a je v štádiu realizácie.

Informácia o stave stavebných akcií - financovaných z vlastných a
iných zdrojov.
Stavebné akcie, ktoré sa pripravujú na realizáciu:
Výstavba chodníka na miestnych cintorínoch. Na miestnom cintoríne na ul.
Cintorínska chceme vybudovať prístupové chodníky, ktoré v prvom rade zabezpečia dobrý
prístup k hrobový miestam, skultúrnia prostredie. Materiál na vybudovanie (dlažba
a obrubníky) chceme použiť v prevažnej miere z vlastných zdrojov. Bola zabezpečená
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kompletnú výmenu oplotenia okolo celého cintorína na ul. Cintorínska. V súčasnej dobe
zabezpečujeme zjednodušenú projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov. Akcia je
v štádiu prípravy.

Rekonštrukcia oplotenia v centre obce a pri kultúrnom dome. Vzhľadom na
opotrebovanie a na skultúrnenie prostredia v centre obce a pri kultúrnom dome navrhujeme
zrealizovať rekonštrukciu oplotenia od pozemku KN (C) p. č 45,46 a pri kultúrnom dome.
Materiál a celkové náklady budú vyčíslené po spracovaní štúdie, ktorá určí aký materiál
máme použiť v súvislosti na už jestvujúcu úpravu centra obce. Akcia je v štádiu prípravy.

Prípravné práce cyklotrasy (okolo rieky Torysy a lesné cesty): V súčasnej dobe
prebiehajú predprojektové práce na budovanie cyklotrasy v rámci európskeho projektu
EUROVELLO 11, ktorá spája juh Európy (Grécko) so severom Európy (Nórsko). Časť tejto
trate vedie aj cez okres Prešov a Sabinov smerom na Poľsko. Taktiež sa pripravujú
materiály na regionálne a miestne cyklotrasy. Prioritou je zrealizovanie cyklo-lyžiarskoturistického okruhu v lokalite Bartošov – Balažka - Kamenické lúky – Putnov – Bartošov. Na
tejto trase už boli zrealizované niektoré terénne úpravy, ktoré však boli vykonané bez
súhlasu vlastníkov. V súčasnosti v spolupráci s obcou Kamenica zabezpečujeme projekt
štúdie realizovateľnosti a legalizáciu zrealizovanej časti trasy. Po zasadnutí regionálnej
komisie na prípravu cyklotrasy EUROVELO 11 nám bolo oznámené, že VÚC Prešov nebude
tento projekt projektovo zastrešovať, ale bude sa len podieľať na financovaní v 50 %
z nákladov investora. Toto rozhodnutie značne spomalí realizáciu projektu. Celá
zodpovednosť za stavebný projekt GP a majetko-právne vysporiadanie zostáva na obciach
cez ktoré EUROVELO 11 bude prechádzať. Bolo by vhodné, aby sa obec do tohto procesu
čím skôr zapojila. Príprava projektu.

Zámery nájomné byty, byty v budove OcÚ na odpredaj, stavebné pozemky
Na základe uznesenia OZ zabezpečujeme uvedené činnosti. V roku 2014 bolo zrealizované
výberové konanie na vypracovanie projektových štúdií, ktoré sa v súčasnosti po častiach
realizujú. Na 25. zasadnutí OZ sa prejednala štúdia na využitie priestorov v budove
obecného úradu. Máme pripravenú štúdiu na prípravu stavebných pozemkov a dokončuje sa
prípravy štúdie na výstavbu nájomných bytov. Je potrebné prijať konečné rozhodnutie
ohľadom navrhovaných štúdií. Príprava projektu.

Výstavba prístreškov v parku na ul. Nachajky a výstavba prístreška v lokalite
Demjanka.
Projekty sú zrealizované a ukončené.

Iné projekty podané v priebehu rokov 2014 - 2015:
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
Projekt: Zvýšenie bezpečnosti v obci Krivany
Popis projektu: Cieľom predloženého projektu bolo získať finančné prostriedky na
vybudovanie radarových meračov rýchlosti a dobudovanie kamerového systému a tým
posilniť dozor nad verejným poriadkom v obci. Projekt bol zaslaný v novembri 2013.
Celkové náklady na tento projekt by boli vo výške 15 000 €, pričom výška požadovanej
dotácie predstavuje 12 000 € a spolufinancovanie obce na danom projekte je vo výške 20 %
z celkových nákladov, t.j. 3 000 €. V mesiaci októbri 2014 nám bolo oznámene, že náš
projekt bol podporený vo výške 7 000 € t. j 80% nákladov, podľa podmienok poskytnutia
dotácie a na základe upraveného rozpočtu spoluúčasť obce je vo výške 1 806 €. Celkové
náklady na projekt sú vo výške 8 806 €. Projekt je zrealizovaný.

Environmentálny fond 2014 : Projekt: Zateplenie budovy obecného úradu
v Krivanoch. Výzva na podávanie žiadosti bola vyhlásený dňa 1.5.2014. Žiadosť sme
podali dňa 28.07.2014. Na základe uvedenej výzvy sme podali projekt na dokončenie
zateplenia budovy obecného úradu. Projekt obsahuje: dokončenie zateplenia budovy
obecného úradu, výmena krovu, výmena okien prihliadnuc na dispozičné riešenie vnútorných
priestorov v zastavenej časti budovy obecného úradu. Prílohou žiadosti bolo vypracovanie
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projektovej dokumentácie, statický posudok, tepelno-energetické posúdenie stavby, žiadosť
na stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov. Náklady na stavbu podľa
stavebného rozpočtu sú vo výške 130 000,- €, na takúto sumu sme podávali aj žiadosť na
poskytnutie dotácie. Projekt je v štádiu posudzovania.

Projekty podané na rok 2015
Ministerstvo kultúry SR
Projekt: 22. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu Krivany 2015
Popis projektu:
Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu bolo získať dotáciu
z Ministerstva kultúry SR na organizáciu 22.roč. Hornotoryského folklórneho festivalu.
Projekt bol podaný v novembri 2014.
Celkové náklady na tento projekt boli v žiadosti určené vo výške 15 000 €, pričom
výška požadovanej dotácie z Ministerstva kultúry SR predstavovala 13 500 €. V apríli
2015 sa na stránke Ministerstva kultúry SR zverejnili podporené projekty ako aj výška
podpory. Na HTFF 2015 nám bolo z ministerstva schválených 2 000 €.
Projekt bol schválený vo výške 2 000,- € a bol ukončený.
Program obnovy dediny 2015
Projekt: Oddychová zóna Tarenky
Popis projektu:
Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu bolo získať dotáciu na
vybudovanie oddychovej zóny. Projekt je zameraný na vyčistenie studničky, vybudovanie
prestrešenia nad studničkou, úpravu terénu, výsadbu lesnej dreviny, vybudovanie posedenia
s prestrešením, murovaným ohniskom, lavičkami a informačnými tabuľami. Projekt bol
podaný v októbri 2014.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené v projekte vo výške 8 039,85 €, pričom
výška požadovanej dotácie predstavuje 5 000 € a spolufinancovanie obce na danom
projekte je vo výške 3 039,85 €. V programe obnovy dediny nám na vybudovanie
Oddychovej zóny Tarenky schválili plnú požadovanú čiastku, t.j. 5 000 €.
Projekt je schválený vo výške 5 000,- € a je v štádiu realizácie.
Nadácia Ekopolis a Slovnaft - Zelené oázy 2015
Projekt: Kamenný mlyn v Krivanoch
Popis projektu:
Zámerom vypracovania a následného predloženia tohto projektu je získať dotáciu na znovu
oživenie priestranstva pri Kamennom mlyne v Krivanoch. Projekt je zameraný na vyčistenie
priestranstva a vodného toku, výsadbu dreviny, vybudovanie posedenia s prestrešením,
murovaným ohniskom, mostíkom, lavičkami a informačnými tabuľami. V decembri roku 2014
sme podali elektronickou formou predbežnú žiadosť na projekt, z 321 projektov predložených
nadácii Ekopolis sme v januári 2015 dostali oznámenie o postupe nášho projektu do druhého
kola a zároveň boli vyzvaní, aby sme finálne projekty do druhého kola zaslali do 16.02.2015.
Finálny projekt sme zaslali 9.2.2015.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 5 000 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavovala 4 000 € a spolufinancovanie obce na danom
projekte bolo vo výške 1 000 €. Z grantu zelené oázy nám bola na Kamenný mlyn
v Krivanoch schválená dotácia vo výške 3 700 €.
Projekt je schválený vo výške 3 700,- € a je v štádiu realizácie.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Projekt: Rozšírenie kapacity v materskej škole v Krivanoch
Popis projektu:
Na základe výzvy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sme predložili žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacity materskej školy
v Krivanoch a to formou rekonštrukcie.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 92 000 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 87 000 € a spolufinancovanie obce na danom
projekte je vo výške 5 000 €.
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Projekt v 1. kole nebol schválený. Opakovane bolo vyhlásené v júni tohto roku 2. kolo
predkladania žiadosti na rozšírenie kapacity materských škôl, na základe ktorej sme
opäť zaslali žiadosť o poskytnutie dotácie. Projekt je v štádiu posudzovania.
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Projekt: Zmeny a doplnky územného plánu obce Krivany
Popis projektu:
Na základe výzvy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky sme zaslali žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorej účelom je spracovanie zmien
a doplnkov územného plánu obce Krivany.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 7 900 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 6 320 €.
Projekt schválený vo výške 6 320,- € a je v štádiu realizácie.
Ministerstvo financií SR
Výťažky z lotérií
Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu v obci Krivany
Popis projektu:
Spracovaním a následným predložením tohto projektu chceme získať finančné prostriedky
na
rekonštrukciu miestneho rozhlasu, ktorá v sebe zahŕňa výmenu zastaranej
ústredne, reproduktorov, rozhlasových káblových rozvodov ako aj rozšírenie obecného
rozhlasu do rómskej osady.
Celkové náklady na tento projekt boli vyčíslené vo výške 9 000 €, pričom výška
požadovanej dotácie predstavuje 8 100 € a spolufinancovanie obce na danom projekte
je vo výške 900 €.
Projekt schválený vo výške 3 900,- € a je v štádiu realizácie.
Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Projekt: Chodník k rómskej osade v obci Krivany
Popis projektu:
Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo výzvu
na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity. V rámci výzvy sme predložili žiadosť,
prostredníctvom ktorej chceme získať finančné prostriedky na rekonštrukciu chodníka
k rómskej osade v Krivanoch. Projekt sme z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych
vzťahov požiadali o vrátenie.

Pripravované aktivity.
Denný stacionár.
Vzhľadom na sociálnu situáciu v obci a to aj s výhľadom do budúcnosti, bude potrebné sa
zaoberať aj problém starostlivosti o starších občanov. Sú rôzne formy pomoci od
opatrovateľskej služby, cez donášku stravy, výstavbu sociálneho zariadenia a až po
zriadenie denného stacionáru pre starších občanov. V obci evidujeme okolo 150 občanov
dôchodkového veku. Je dosť veľa občanov čo bývajú sami počas celého dňa a noci. Práve
denný stacionár by mohol byť pomocou pre starších občanov, ktorý by im poskytoval počas
celého dňa činnosť, zdravotnú a sociálnu starostlivosť.
Poslaním denného stacionára pre seniorov
•
je poskytovať v ambulantnom zariadení starostlivosť a dennú podporu seniorom,
ktorí potrebujú dohľad a starostlivosť druhej osoby. Pomoc a podpora vychádza
z individuálnych určených potrieb a cieľov klientov a je poskytovaná s ohľadom na
možnosti, schopnosti a záujmu klienta. Klientom ponúkame zabezpečenie
celodennej starostlivosti, individuálne a skupinové programy a spoločnosť s ich
rovesníkmi.
Sociálne služby v dennom stacionári
• budú poskytované ambulantnou formou (denne) sociálnej služby o kapacite 30 miest.
Ambulantná forma znamená, že občan bude ráno prichádzať do zariadenia od 7
hodiny ráno a po 8 hodinách pobytu sa vráti do svojho prirodzeného rodinného
prostredia. Avšak to neznamená, že občan musí stráviť celý čas v dennom stacionári
(môže prísť na 2,3 hodiny)
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Prevádzku denného stacionára by zabezpečovala nezisková organizácia. Zo strany obce je
potrebné zabezpečiť: vhodné priestory najlepšie bezbariérové, sociálne zariadenia, sprchy
a pod. V nadchádzajúcom programovom období je možnosť podania projektov na takéto
vybavenie, lenže zatiaľ nie sú vyhlásené výzvy a nevieme aký bude objem finančných
prostriedkov na túto aktivitu v rámci kraja a okresu. Máme ponuky na zradenie denného
stacionára od neziskovej organizácie „Krok do cieľa“. Odporúčam, aby sme sa touto
problematikou bližšie zaoberali, hlavne prijali rozhodnutie o jeho zriadení a ďalej je potrebné
vyčleniť priestory na túto činnosť. Najvhodnejšie sa javia priestory v terajšej miestnosti, kde
je vystáva krojov a miestnosť činkárne. Sú tam sociálne zariadenia a miestnosti na
kancelárske priestory. Bolo zrealizované stavebné konanie na zmenu využitia priestorov.
Robia sa zo strany MVO administratívne úkony na schválenie žiadosti. Po vydaní súhlasu na
prevádzku musíme zrealizovať prestavbu priestorov. Žiadosť je v štádiu posudzovania.

Prenájom budovy na hospodárskom dvore.
Vzhľadom k tomu, že na hospodárskom dvore sa prejednávajú nové nájomné zmluvy
zo strany SPF na prenájom budov, obec požiadala SPF o prenájom budovy. Jedná sa
o budovu postavenú na parcele KN (C ) 376/8, súp. číslo 341/6 ul. Mušinka k. ú Krivanybývala triedička zemiakov postavená na bývalom hospodárskom dvore ŠM. Z dôvodu
rekonštrukcie kotolne OcÚ, už nebude možnosť v týchto priestoroch skladovať akýkoľvek
materiál a prevádzať tam činnosti súvisiace s MOS ako tomu bolo doteraz. Preto nastal
vhodný okamžik na prenájom potom prípadne odkúpenie priestorov na bývalom
hospodárskom dvore. Tieto priestory chceme využiť na : výrobu a skladovanie štiepky pre
kotolne obecného úradu a základnej školy, skladovanie ovocných drevín pre pripravovanú
ovocinársku činnosť, výrobu a skladovanie betónovej dlažby a skladovanie obecného
hnuteľného majetku, zriadenie obecného podniku, skladovanie sena a iných produktov pre
spoločnosť Urbár - pozemkové spoločenstvo. Žiadosť je v štádiu posudzovania.

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

Ján Šejirman
starosta obce
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