ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA O PRIEBEHU REALIZÁCIE PROJEKTU
„Rekonštrukcia budovy bývalej školy na centrum vidieckych aktivít“
Zhodnotenie projektu, ako celku
K žiadosti o poskytnutie dotácie z programu rozvoja vidieka „ LEADER“ opatrenie 3.4.1
„Základne služby pre vidiecke obyvateľstvo“ obec pristúpila po tom, čo dotačný titul umožnil
uchádzať sa o NFP pre obnovu a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb..
Plán realizácie stavebných prác vychádzal z potreby samotného technického riešenia
rekonštrukcie 70 ročnej budovy bývalej školy. Po rekonštrukcii vzniklo centrum pre rozvoj
vidieckých aktivít , ktoré bude poskytovať služby knižnice s knižnou beletriou, ale aj
odbornou literatúrou, čitáreň s prístupom na internet, výstavnú miestnosť a spoločenská
miestnosť pre trávenie volného času detí, študentov i návštevníkov vybavená spoločenskými
hrami. V rámci vzdelávacích aktivít budú organizované tréningy pre ľudových remeselníkov
so zameraním na oživenie tradičných remesiel a používaním nových techník vo vyšívaní
krivou ihlou na ráme, vyšívaní krížikovou technikou, hačkovaní , košikárstve a technike
viazania drôtu. Výsledky prác z týchto tréningov budú prezentované vo výstavnej miestnosti v
ktorej budú prezentované v expozícii historického odkazu pôvodných krojov, výšiviek a
umeleckých predmetov vytvorených rukou obyvateľov našej obce.

Priebeh realizácie projektu
Prvým bodom na dosiahnutie naplánovaného cieľa bolo vypracovanie projektovej
dokumentácie v januári 2010. Samotná realizácia prác spočívala v odpojení elektrickej
prípojky, demontáže zvodov, žľabov, strešnej krytiny, strešnej konštrukcie. Po vyčistení
priestoru po demontovaných dieloch sa následne vystužila stropná doska na ktorú sa
namontovala pomúrnica a práce sa ukončili vencom. Následne pokračovali tesárske práce na
zhotovení krovu a pokládka strešnej krytiny. Po dokončení montážnych prác sa previedli
izolácie proti vlhkosti , previedla sa konečná pokládka fasády a konečná úprava vnútorných a
vonkajších priestorov. Práce na rekonštrukcii budovy boli prevedená začiatkom roku 2012 a
ukončené v júni roku 2012.
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
„Rekonštrukcia budovy bývalej školy na centrum vidieckých aktivít“ aj dosiahla.
 Ciele projektu dlhodobé: podpora občianskej vybavenosti súvisiaca s podporou
vidieckej turistiky v regióne Podpodľania
 Hlavný cieľ projektu: zlepšiť základné služby zachovaním hodnôt kultúrneho
dedičstva obyvateľov a rozvojom turizmu v obci Klokoč
 Čiastkový cieľ: vytvoriť rekonštrukciou budovy bývalej školy centrum vidieckých
aktivít
Záverom hodnotiacej správy treba povedať, že tento projekt je prínosom pre
obec aj keď zatiaľ splnil len čiastkový cieľ a čiastočne hlavný cieľ projektu a taktiež
ciele projektu dlhodobé, ktoré si obec stanovila pri tvorbe projektu „Rekonštrukcia
budovy bývalej školy na centrum vidieckých aktivít“.

Pri samotnej realizácií nevznikli žiadne nezrovnalosti čo sa týka dodávok a kvality
dodaných materiál a prevedených prác.
Projekt sa zrealizoval v celkovom náklade 40 632,-€ za finančnej podpory z EPFRV
vo výške 27 392,27€ zo ŠR vo výške 11 641,81€ a z rozpočtu obce vo výške 1 597,92€.

V Klokoči dňa: 30. 06. 2012.
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