ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA O PRIEBEHU REALIZÁCIE
K PROJEKTU „Parčík centrum“
Zhodnotenie projektu, ako celku
Realizácia stavebných úprav a výsadba zelene vychádzala z danosti územia. Tým, že obec
Klokoč je postihnutá vyššou mierou nezamestnanosti, nedostatku pracovných príležitostí, čo
má za následok aj existenciu sociálne slabších skupín obyvateľstva, realizáciou projektu obec
vytvorila priestor pre dlhodobo nezamestnaných, čím si obnovili zručnosť, zlepšil sa ich
záujem o prácu , kde u dlhodobo nezamestnaných, mládeže a občanov obce sa zlepšil záujem
o veci verejné a dianie v obci.
Prípravou projektu si obec stanovila cieľ zapojiť do projektu mládež, marginalizovanú
skupinu a ostatnú verejnosť. Tým, že sa pri realizácii odpracovalo dobrovoľnou prácou 1 206
hodín, svedčí o záujme obce formovať mládež zapojiť ich rodičov a širokú verejnosť, aby
vlastnou prácou prispeli k vytvoreniu lepších životných podmienok pre svoje deti, seba aj
ostatných obyvateľov obce a prispeli k vytvoreniu areálu oddychu „ Parčík centrum“.
Zrealizovaním projektu sa zlepšila vybavenosť obce, čím nadviazala na už dokončené
a fungujúce projekty „Rekonštrukcie miestnych komunikácií. Projekt bol realizovaný
v súlade s platnými normami v oblasti životného prostredia čo má za následok dosiahnutie
neporovnateľne vyššej kvality a estetiky prostredia, zvýšil sa štandard kultúrnej a duchovnej
infraštruktúry, znížila sa prašnosť, zlepšili sa ekologické a bioklimatické podmienky.
Priebeh realizácie projektu
Realizácia projektu bola naplánovaná na mesiace jún. júl, august. Skutočný začiatok
stavebných prác začal dňa 01. 06. 2009 a trval do 30.09.2009. Realizácia projektu začala
dovozom stavebného materiálu firmou Stavebniny Fejka Zvolen , a sadeníc z firmy
Záhradné centrum Zvolen predajňa Vígľaš. Stavebné úpravy začali vyčistením plochy od
tŕnin a vytrhaním pní, ktoré ostali po výrube starých stromov živnostníkom L.Nemcom
mechanizmom JCB, nasledovala úprava zeminy, vyčistenie od tráv, burín, vykopaním
rigolov pod chodníky a na uloženie elektrického kábla osvetlenia formou dobrovoľnej práce.
Po úprave sa vybudoval a zaizoloval operný múr z debniacích tvárnic vyplnených betónovou
zmesou a vypevnených oceľou o priemere 8 mm. Operný múrik sa vybudoval v celkovej
dĺžke 37 metrov a objeme 50 m2 , ktorý slúži na zabezpečenie proti zosuvu pôdy od plochy
parku na parkovisko a následne sa obložil lomovým kameňom hr. 2 cm. Na zrovnaný terén
pod chodníky sa previedlo zhutnenie podložia výstielkou makadámu 32/63 v hrúbke 20 cm,
na makadám na naviezol štrk v hrúbke 20 cm a následne sa vykonala pokládka chodníka
z lomového kameňa hr. 7 cm v celkovom objeme 120 m2 . Súčastne so stavebnými úpravami
prebiehala aj výsadba zelene , kde sa museli vykopať jamy a jamky, namiešať dodané zmesi a
zeminy, previesť zálievku jamiek a vysadiť sadenice Pinus mungo gnom, Taxus irepandens,
Juniperus chinensis, Juniperus sabina, Fugus sylvatica, Prunus serrulata, Acer palmatum,
Cotoneaster damme, Forsythia intermedia, Hydrangea macroph, Chaenomeles speci,
Philadelphus coron, Potentilla fruticosa, Rhododendron, Spirea bumalda, Syfinga vulgaris .
Firma PS elektro M. Petráš do vykopaného rigolu uložila káble na osvetlenie a namontovala
stĺpy osvetlenia a lampy ako aj sprevádzkovala osvetlenie. Záverečnou fázou realizácie
projektu bola celková úprava terénu, kde sa previedli odkopávky a prekopávky nepotrebnej
zeminy, výsev parkovej trávy a denne sa musí prevádzať zavlažovanie vysadených sadeníc.
Väčšina prác sa vykonala formou dobrovoľnej práce dlhodobo nezamestnaných, mládeže
a obyvateľov obce v celkovom objeme 1 206 hodín čo predstavuje hodnotu 1 865,48 €.

Stanovené ciele projektu a dosiahnuté výsledky
Tento projekt spĺňa niekoľko cieľov, ktoré obec chcela dosiahnuť, čo realizáciou projektu
„Parčíka centrum“ aj dosiahla.
l./ vplyvom zelene sa dosiahla lepšia kvalita životného prostredia v danej lokalite
2./ aktívne sa zapojili formou dobrovoľnej práce margalizovaná skupina, mládež a obyvatelia
na vylepšení estetiky prostredia v centre obce.
3./ ÚoZ si vylepšili pracovné zručnosti a pracovné návyky.
4./ zapojením širokej verejnosti a marginalizovanej skupiny dlhodobo nezamestnaných sa
vytvorilo dielo pre zdravé životné prostredia .
5./ projektom sa dotvorilo centrum obce.
Záverom hodnotiacej správy chcem povedať, že tento projekt je veľkým
prínosom pre obec splnil všetky ciele, ktoré si obec stanovila pri tvorbe projektu
„Parčík centrum“. Pri samotnej realizácií obec dodržala stanovený harmonogram prác,
ktorý si stanovila a nevznikli žiadne nezrovnalosti čo sa týka dodávok a kvality
dodaných materiál, prevedených prác a dodávky sadeníc. Projekt sa zrealizoval
v celkovom náklade 6 420,85 € za finančnej podpory z Environmentalneho fondu vo
výške 3 500,-€ a obce vo výške 2 920,85 €.
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