Silné stránky

Ipeľský Sokolec
Slabé stránky
Príležitosti

Ohrozenie

Obec sa nachádza v prihraničnom
regióne
V okolí obce je hodnotná príroda

Možnosti miestneho, regionálneho a
cezhraničného turizmu

V obci je kľudné vidiecke prostredie a
čisté životné prostredie
V blízkostiobce je Národný park Dunaj Ipeľ
Obec zasiahla nepriaznivá migrácia

Vykonávať komunitnú prácu

Budova OcÚ s knižnicou je v zlom stave

Rekonštruovať objekt

Budova KD je v zlom stave

Rekonštruovať objekt

Budova MŠ vareáli ZŠ nie je
zrekonštruovaná

Rekonštruovať objekt

Časť oplotenia cintorína je v zlom stave

Rekonštruovaž poškodenú časť plota

Na úseku štátnej cesty medzi
železničnou stanicou a cintorínom

Vybudovať chodník

Objekt starej MŠ je v zlom stave

Zrekonštruovať objekt

Objekt starých kasární j ev zlom stave

Zrekonštruovať objekt

Zlá spolupráca s cieľovou skupinou

Budova ZŠ je zrekonštruovaná
Budova Domu smútku je
zrekonštruovaná

MK sú z veľkej časti zrekonštruované

Objekt nemá v súčasnosti určené ďalšie
využitie
Objekt nemá v súčasnosti určené ďalšie
využitie

Objekt starých kasární j ev zlom stave

Zrekonštruovať objekt

Objekt nemá v súčasnosti určené ďalšie
využitie

V obci je moderné osvetlenie
Obec organizuje spoločenské a
kultúrne podujatia
Obec organizuje tradičné oberačkové
slávnosti

V obci zachovávajú tradície

V obci pôsobia občianske združenia
Pôsobí málo SHR z obce, skôr cudzí

V obci sú využívané poľnohospodárske
pôdy
V areáli PD je karanténna stanica chovu
ošípaných
V obci je pomník obetiam I. a II.
svetovej vojny

Poľnohospodárstvo poskytuje pracovné
príležitosti
Zmečisťovanie pôdy a ovzdušia
močovkou

V obci je pamätný stĺp
V okolí OcÚ nie chýba upravená
centrálna časť

Vybudovať centrálnu časť

V obci chýba kanalizácia

Vybudovať kanalizáciu

V obci chýba zavedený zemný plyn

Vybudobvať plynovod

V obci chýba vodovod

Veľká finančná náročnosť investície, nie
úplne istý záujem obyvateľov o
využívanie vybudovaných sietí

Vybudovať vodovod
Vody v studniach sú nevyhovujúce

Pri obci tečie rieka Ipeľ

V okolí obce sú poľovné revíry

Ipeľ soôsobuje pri zvýšenej hladine
tokov záplavy potoka Jelšava

Riešiť protipovodňové opatrenia
Riešiť vodnú turistiku splavovaním
rieky

Zaradenie medzi priority správcu toku

V obci je možnosť ubytovania v
zariadeniach
V obci je vysoká migrácia pôvodného
obyvateľstva za prácou

Spoločenský úpadok obce

Obyvteľstvo obce je prestárlé
Nedostatok VŠ vzdelaných ľudí a
kvalifikovaných odborníkov
Slabé zviditeľňovanie obce

Stagnácia rozvoja obce
Zvýšiť propagáciu a reklamu

V obce je kostol RKC a ECAV
V obci je múzeum

Zachovávanie neživej kkultúry
Zvyšovať mobilizáciu a zapojenosť
obyvateľstva, teraz až 80% zapojených

V obci organizujú oberačkové slávnosti
so sprievodom v krojoch

Zachovávanie kultúrnych hodnôt
Chýba vlaková doprava

Obnovenie vlakového spojenia

V Ipli je možný rybolov
Rozvoj rybolovu
V obci je jazierko vhodné na rybolov
V obci je prestárlá zeleň

Zeleň je potrebné revitaôozovať

V obci chýba detské ihrisko

Vybudovať detské ihrisko

V obci je futbalové ihrisko

Tribúna, budova so šatňami a oplotenie
sú v dezolátnom stave

Rekonštruovať objekt

V obci pôsobí 1 vinár

Vinohrady v obci sú zanedbané

V obci sú zachovalé pivničné domy
Rozvoj farmárčenia

Komplikovaný dotačný systém štátu,
vysoké daňové a odvodové zaťaženie
podnikateľov

V obci sú zachovalé pivničné domy
V obci fungovalo ovocinárstvo, zaniklo

Rozvoj farmárčenia

V obci pôsobí firma na produkciu a
spracovanie medu

Komplikovaný dotačný systém štátu,
vysoké daňové a odvodové zaťaženie
podnikateľov

Obyvatelia nepestujú v záhradách
V obci je veľa neobývaných domov

Hrozí nepriaznivá migrácia do obce

Je málo informácií o histórii obce

Zozbierať dostupné informácie

V obci je fara RKC s úradom v zlom
stave

Zrekonštruovať objekt

Pôvodné obyvateľstvo obce nažíva
spokojne
V obci pôsobia podnikatelia a firmy

Zabezpečené služby obyvateľom

Obec napĺňa poslanie stredikovej obce

Obec zabezpečuje občianske služby
V obci chýba hasičská zbrojnica

Vybudovať hasičskú zbrojnicu

