ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA O PRIEBEHU REALIZÁCIE PROJEKTU
„Klokoč – cesta – obslužná komunikácia“
Zhodnotenie projektu, ako celku
K žiadosti o poskytnutie dotácie z programu rozvoja vidieka opatrenie 3.4.2 „Obnova a
rozvoj obcí“ obec pristúpila po tom, čo sa v obci rozšírila individuálna bytová výstavba.
Jednou z priorít obce je riešenie neupravených komunikácií a nevybudovaných chodníkov
pretože odďaľovanie rekonštrukcie komunikácií by neprispelo hlavne občanom, ktorí
očakávajú kvalitný vidiecky život.
K takýmto miestam patrila aj obslužná komunikácia, ktorá bola len provizórna blatistá a
sťažovala prístup obyvateľov na pozemky k rodinným domom

Priebeh realizácie projektu
Miestna komunikácia slúži pre dopravné napojenie individuálnej bytovej výstavby, ako aj
prepojenie miestnych komunikácií. Rekonštruovaná komunikácia bola navrhnutá aj
zrealizovaná, ako miestna obslužná komunikácia obojsmerná, kategórie MO 6,5/30, tak aby
splnila funkčnú triedu a šírkové parametre. Bola zrekonštruovaná v dĺžke 180 bm, šírke 5,5
bm a celkovej ploche 1 028m2. Komunikácia bola ohraničená betónovými obrubníkmi po
obidvoch stranách.
Výškové osadenie cesty je spádované tak, aby sa odviedli dažďové povrchové vody do
uličných vpustí.
Po obidvoch stranách komunikácie bol vybudovaný chodník zo zámkovej dlažby priemer
60 mm v šírke 1bm a celkovej výmere 388m2.
Projekt bol realizovaný v súlade s platnými normami v oblasti životného prostredia.

Stanovené ciele projektu a dosiahnuté výsledky
Tento projekt spĺňa niekoľko cieľov, ktoré obec chcela dosiahnuť, čo realizáciou projektu
„Klokoč – cesta – obslužná komunikácia“ aj dosiahla.
 zlepšili sa základne služby pre vidiecke obyvateľstvo
 zlepšilo sa životné prostredie
 zlepšil sa vzhľad časti obce
 zlepšila sa kvalita miestnej infraštruktúry

Tento projekt je prínosom pre obec splnil cieľ , ktorý si obec stanovila pri tvorbe
projektu „Klokoč – cesta – obslužná komunikácia“.
Pri samotnej realizácií nevznikli žiadne nezrovnalosti čo sa týka dodávok a kvality
dodaných materiál a prevedených prác.

Projekt sa zrealizoval v celkovom náklade 173 136,80€ za finančnej podpory z EPFRV
vo výške 107 450,61€ zo ŠR vo výške 55 804,31€ a z rozpočtu obce vo výške 9 881,88€.

V Klokoči dňa: 23. 11. 2010.
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