ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA O PRIEBEHU REALIZÁCIE PROJEKTU
„SEPAROVAŤ KAŽDÝ DEŇ“
Zhodnotenie projektu, ako celku
Realizácia projektu vychádzala z danosti územia a typického lazníckeho osídlenia obcí
Podjavoria. V obci Klokoč je 10 miestnych častí vzdialených od centra obce od 0,5 km do 5
km, kde vývoz separovaného odpadu firmou Márius Pedersen Zvolen sa realizoval 2 ročne
vrecovým spôsobom. Tento spôsob vývozu bol nevyhovujúci, nakoľko nie vždy sa vývoz
uskutočnil zo všetkých častí obce a odpad vhodný na separovanie končil v TKO. Zakúpením
a umiestnením 2300 litrových kontajnerov na komoditu sklo a plasty sa v obci zabezpečila
separácia počas celého roka a vo všetkých častiach obce. Osadením 120 litrových kuka nádob
pri minerálnych prameňoch sa vytvorili podmienky pre čistejšie , zdravšie životné
prostredie, zabezpečila sa ochrana vývevov minerálnych prameňov , zdrojov pitnej vody
a v nemalej miere sa zlepšil záujem o veci verejné a dianie v obci.
Prípravou projektu si obec stanovila cieľ zapojiť do projektu marginalizovanú skupinu
dlhodobo nezamestnaných a ostatnú verejnosť. Tým, že sa pri realizácii odpracovalo
dobrovoľnou prácou 100 hodín, svedčí o záujme obce formovať marginalizovanú skupinu
a širokú verejnosť, aby vlastnou prácou prispeli k vytvoreniu lepších životných podmienok
pre svoje deti, seba aj ostatných obyvateľov obce. Zrealizovaním projektu sa zlepšila
vybavenosť obce, čím projekt nadviazal na dokončené a fungujúce projekty rekonštrukcie
miestnych komunikácií, viacúčelového športového ihriska a verejných priestranstiev. Projekt
bol realizovaný v súlade s platnými normami v oblasti životného prostredia čo má za následok
dosiahnutie neporovnateľne vyššej kvality a estetiky prostredia , zlepšili sa ekologické
a bioklimatické podmienky.
Priebeh realizácie projektu
Realizácia projektu v objeme 4 373,01 € bola naplánovaná na mesiace máj až august.
Skutočný začiatok prác začal dňa 5. 5. 2010 a trval do 10.09.2010. Realizácia prác začala
dovozom piesku - homoku firmou Stavebniny Fejka Zvolen. Úpravy
s celkovým
vyčistením plôch pod kontajnery sa začali 14. mája 2010. Vybudovali sa spevnené časti
s betónových kociek o rozmere 50 cm x 50 cm zhutnené pieskom homokom v miestnej časti
Jašov vrch - Ľauková, Bartkovci – Čelovci. V ostatných častiach nebolo potrebné budovať
spevnené plochy nakoľko sa tu nachádzajú plochy s asfaltovým povrchom.
Záverečnou fázou realizácie projektu po dodávke 12 ks 2300 litrových kontajnerov ( 6 ks
sklo , 6 ks plasty) a 7 ks kuka nádob bolo uloženie dodaných kontajnerov na pripravené
spevnené plochy v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu
a konečná úprava terénu.
Všetky práce sa vykonali formou dobrovoľnej práce dlhodobo nezamestnaných,
a obyvateľov obce v celkovom objeme 100 hodín čo predstavuje hodnotu 155,-€.

Stanovené ciele projektu a dosiahnuté výsledky
Tento projekt spĺňa niekoľko cieľov, ktoré obec chcela dosiahnuť, čo realizáciou projektu
„Separovať každý deň“ aj dosiahla.
l./ rozmiestnením kontajnerov sa dosiahlo pokrytie možnosti separovať na rozlohe 984 ha
2./ osadením kontajnerov sa vytvorili podmienky separovať každý deň pre 150 domácnosti
3./ za dva mesiace občania vyseparovali väčšie množstvo, ako za celý rok 2009

4./ obec poplatok za tvorbu odpadov v roku 2010 udržala na úrovni poplatkov roku 2009
5./ realizáciou projektu sa zlepšilo životné prostredie okolo vývevov minerálnych prameňov
a zdrojov pitnej vody
6./ zlepšila sa ochrana chránených území v obci
7./ do realizácie projektu sa zapojila marginalizovaná skupina dlhodobo nezamestnaných
a prispeli k vytvoreniu spoločného diela pre krajšie a estetickejšie prostredie v obci.
8./ projektom sa vytvorili podmienky pre eliminovanie tvorby divokých skládok a tým aj
zníženie finančných prostriedkov vynakladaných na ich likvidáciu.
Záverom hodnotiacej správy chcem povedať, že tento projekt je veľkým
prínosom pre obec splnilo všetky ciele, ktoré si obec stanovila pri tvorbe projektu
„Separovať každý deň“. 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 kontajnerov. Projekt sa zrealizoval
v celkovom náklade 4 528,02 € za finančnej podpory z Environmentálneho fondu vo
výške 3 500,- € a obce vo výške vynaložených finančných prostriedkov 873,02 € a 155,- €
formou dobrovoľníckej práce .

V Klokoči dňa: 15. 10. 2010.
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