ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA O PRIEBEHU REALIZÁCIE PROJEKTU
„Dobudovanie parčíka centrum a PIS“
Zhodnotenie projektu, ako celku
Projekt z programu rozvoja vidieka „ LEADER“ opatrenie 3.4.2 „Obnova a rozvoj obcí“
bol zameraný na výstavbu objektov podporujúci rozvoj miestnej technickej infraštruktúry na
rozvoj cestovného ruchu.
Prírodné krásy a geografická poloha obce Klokoč ležiacej v strede oblasti Podjavoria, kde
hraničí s katastrálnymi územiami obcí Stožok, Vígľaš, Stará Huta, Slatinské Lazy a
V. H. Kalinka sú predurčené na vidiecky turizmus, ako aj skutočnosť, že obcou prechádza
Hontianská cyklomagistrála. Na základe týchto skutočnosti obec spracovala žiadosť o NFP,
aby sa rozšírili možnosti aktívneho oddychu obyvateľov obce Klokoč, návštevníkov a
turistov, aby sa zvýšila atraktivita obce a hlavne aby sa zabezpečila dobrá orientácia v obci.

Priebeh realizácie projektu
Projekt bol realizovaný v zmysle projektových dokumentácií, ktoré boli spracované na
čisté plochy, preto nebolo potrebné vykonať žiadne demontážne práce. Aby sa zabezpečilo
značenie Hontianskej cyklomagistrály v začiatku trasy prechádzajúcej územím obce, bolo
nutné osadiť v miestnej časti Jašov vrch smerovník. V časti kde je umiestnený sa naskytne
unikátny výhľad na celé Podjavorie, oblasť vrchov Horného a Dolného Chvojna, Podbokov,
Rohou, Ostrôžok a Grúňa.
V časti parčíka Centrum bol vybudovaný oporný múrik, ktorý bráni zosuvu zeminy na
miestnu komunikáciu cesta do Jašov. V opornom múriku boli vybudované dve odpočinkové
turistické miesta a upravilo sa verejné priestranstvo, ktoré je medzi križovatkou ciest cesta do
Jašov, MK Horná ulica, MK do Bartkou a cestou III. triedy. Súčasťou parčíka Centrum je
umiestnený smerovník, ktorý bude slúžiť pre orientáciu cykloturistov a turistov v obci po
Hontianskej cyklomagistrále.
Pri prameni Polom v lokalite Sliackovci bol osadený mapový informačný panel,
smerovník a zastrešené turistické odpočinkové miesto a vstupná tabuľa. Mapový informačný
panel bude slúžiť pre informovanie návštevníkov a turistov v akom území sa nachádzajú.
Smerovník bude slúžiť na orientáciu v priestore. Zastrešené odpočinkové miesto bude slúžiť
na oddych návštevníkom prameňa, turistom a cykloturistom prechádzajúcich Hontianskou
cyklomagistrálou. Vstupná tabuľa bude informovať o vstupe z územia obce Slatinské Lazy
do obce Klokoč.
Všetky prvky priestorového informačného systému (PIS), ako aj dobudovaný parčík
Centrum je verejnosti prístupný bez obmedzenia.
Realizácia projektu začala 5. novembra 2012 a bola ukončená 30 apríla 2013 firmou
ASTA spol s.r.o, Družstevná 62, Zvolenská Slatina v súlade s platnými normami v oblasti
životného prostredia a stavebného zákona

Stanovené ciele projektu a dosiahnuté výsledky
Tento projekt spĺňa niekoľko cieľov, ktoré obec chcela dosiahnuť, čo realizáciou projektu
„Dobudovanie parčíka Centrum a priestorový informačný systém“ aj dosiahla.
 Ciele projektu dlhodobé: zlepšila sa občianska vybavenosť technickej infraštruktúry
súvisiaca s podporou vidieckeho cestovného ruchu v regióne Podpodľania










Hlavný cieľ projektu:
a.) prispeje k zamedzeniu migrácii mladých obyvateľov z obce
b) zvýši kvalitu života obyvateľov obce, turistov a návštevníkov obce
c.) zatraktívni vidiecke prostredie obce
d.) prispeje k dobrej orientácii obcou
e.) prispeje k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu
f.) časom prispeje k zamestnanosti v oblasti služieb
g.) bude prístupný verejnosti a má minimálne regionálny význam

 Čiastkové ciele:
a.) vybudovať oporný múr a 3 turistické odpočinkové miesta
b.) osadiť 1 vstupný panel, 1 mapový panel a 3 orientačné smerovníky
c.) upraviť verejné priestranstvo v parčíku Centrum
Záverom hodnotiacej správy treba povedať, že tento projekt je prínosom pre
rozvoj vidieckeho turizmu v obci.
Pri samotnej realizácií nevznikli žiadne nezrovnalosti čo sa týka dodávok a kvality
dodaných materiál a prevedených prác.
Projekt sa zrealizoval v celkovom náklade 36 801,68,-€ za finančnej podpory
z EPFRV vo výške 24 608,18€ zo ŠR vo výške 10 456,57€ a z rozpočtu obce vo výške
1 736,93€.

V Klokoči dňa: 30. 04. 2013.
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