Silné stránky

Ipeľské Úľany
Slabé stránky
Príležitosti

Obec je málo navštevovaná cudzími
návštevníkmi

Obec je koncová obec
V obci je nízka doprava
V obci je čisté životné prostredie

Obec vyhovuje vysokým nárokom na
kľudné bývanie v čistom životnom
prostredí

V obci je pokojne a bezpečne
V okolí obce sú lesy

Obnovenie pôvodného významu
kaplnky, zosieťovanie podobných
miest v regióne, budovanie
regionálnej pútnej cesty

V obci je obnovená kaplnka na
mieste, kde sa pôvodne nachádzala
obec
V obci sú sakrálne pamiaatky, kríže obnovené
V obci je futbalové ihrisko, zveľadené
vlastnou prácou občanov
V obci je posilňovňa

V obci je múzeum

Detské ihrisko je nedobudované

Dobudovať detské ihrisko

Budova múzea je v zlom stave

Obnoviť budovu múzea

Obci chýbajú kroje pre vystupujúcich
V obci obnovili CSEMADOK

Obnoviť tradície v obci
V obci chýba zachovávanie tredícií

Na území obce je poľovný revír s
dotatkom zveri

Ohrozenie

V obci sú opustené domy

Propagácia bývania

Prisťahovanie skupiny
neprispôsobivých občanov

Vybudovať vodovod

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

Vybudovať kanalizáciu

Veľká finančná náročnosť investície,
nie úplne istý záujem obyvateľov o

V obci chýba vodovod

V obci nie je úplne vhodná pitná
voda
V ohbci chýba kanalizácia

V obci je zavedený zemný plyn

Zemný plyn nevyužíva viac ako 2/3
pripojených

Znečisťovanie žiivotného prostredia z
kúrenia tuhými palivami

Štátna cesta je v zlom stave

Finančná náročnosť projektu,
možnosť nezaradenia medzi priority
realizujúcej inštitúcie

Miestne komunikácie nie sú
opravované v dostatočnej miere

Opravovať miestne komunikácie

V obci chýbajú chodníky

Budovažťchodníky v obci

V obci chýba autobusová zastávka

Vybudovať autobusovú zastávku

Verejná zeleň je zastaralá a
prerastená, potrebné je revitalizovať

Revitalizovať verejnú zeleň

Obec postupne buduje centrum obce
vo vidieckom ráze

Dobudovanie centra obce vo
vidieckom ráze
Budova OcÚ s KD si vyžaduje
komplexnú rekonštrukciu

Rekonštrukcia OcÚ a KD

Obec má vo vlastníctve budovu
bývalej ZŠ

Budova je v zlom stave

Rekonštruovať objekt

V obci je tradične kvalitné včelárstvo

Občania nemajú dosť informácií o
možnostiach čerpania dotácií na
rozvoj včelárstva

Rozvoj farmárčenia, tvorba
pracovných miest

Náročná administratíva v dotačnom
systéme štátu

Rozvoj farmárčenia, tvorba
pracovných miest
V obci sú zanedbané vinohrady
Okolie obce je vhodné na turistiku a
cykloturistiku

Budovať cyklotrasu a turistickú trasu
Majetok obcí ohrozujú prívalové
dažde

Vybudovať odvodový kanál

Pôdy sú menej kvalitné, kamenisté
Objekty pôvodného PD sú
zruinované
Chýba klub pre mladých
Obnedzená verejná doprava

V obci separujú odpad

Hľadať priestory pre kluk mladých
Hľadať možnosti vytvárania
pracovných príležitostí v obci
Hľadať možnosti vytvárania
pracovných príležitostí v obci

Zamestnanecké autobusy do tejto
obce nepremávajú
Dom smútku a oplotenie cintorína je
v zlom stave
Chýba spoločenská miestnosť pre
záujmové skupiny
V obci vytvárajú občania čierne
skládky
V obci chýbajú veľkoobjemové
kontajnery

Hľadať možnosti pre spoločenskú
miestnoť

Verejné osvetlenie je zastaralé

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rekonštruvať objekt

Vybudovať kamerový systém
Získať VOK na odpad

V obci nie je pošta
Jediný obchod v obci je otázny
V obci je dobrá komuhnita občanov,
sú si nápomocní a štedrí

Využiť potenciál obce na rozvojové
zámery

Občania podorujú RKC
Občania udržujú svoje záhrady a
pestujú pre svoju otrebu

Pestované plodiny sú ohrozené divou
zverou

Náročná administratíva v dotačnom
systéme štátu

Občania udržujú svoje záhrady a
pestujú pre svoju otrebu

Pestované plodiny sú ohrozené divou
zverou
Vybudovať prístupovú cestu

Obec má "Medvekút - Medvediu
studňu", ktorú pokladali za zázračnú,
bola aj pútnym miestom

Zlá prístupová cesta ku studni

Obnovenie pôvodného významu
kaplnky, zosieťovanie podobných
miest v regióne, budovanie
regionálnej pútnej cesty

V časti obce je "Morské oko" so
zdravou vodou, je vypracovaná
štúdia jej využitia
V budove farského úradu pôsobia
skauti
V okolí obce sú liečivé byliny

Chýba vedúci skautskej skupiny
Rozvoj farmárčenia, tvorba
pracovných miest

Náročná administratíva v dotačnom
systéme štátu

