Silné stránky

Obec Vyškovce nad Ipľom
Slabé stránky
Príležitosti
Chýba vybudované centrum obce trhovisko, zeleň, oddychová zóna,
Zelené plochy v obci sú prestárlé

Ohrozenia

Rekonštrukcia a dobudovanie centra
obce
Obnova zelených plôch, výsadba
nových stromov, kríkov a kvetov

Rieka je znečistená
Vybudovať lodenicu pre člny
Rieka Ipeľ dáva možnosti na vodnú
turistiku
Brehy rieky sú zarastené a znečistené Úprava a udržiavanie brehov rieky v
čirnymi skládkami
nevyhnutnom rozsahu

Budova OcÚ je komplexne
zrekonštruovaná

V obci je vodovod

Most cez rieku Ipeľ je v zlom stave

Rekonštrukcia mostu

KD potrebuje rekonštrukkciu

Nevyhnutná rekonštrukcia KD

Požiarna zbrojnica je v zlom satve

Nevyhnutná rekonštrukcia KD

Schátralá nedokončená budovy
Jednoty
Dom smútku - potrebuje
rekonštrukciu

Využitie kompetencie obce v zmysle
stavebného zákona

Chýba kanalizácia, je prioritou obce

Vybudovať v obci kanalizáciu

V obci je budova bývalých kasární,
vhodné na Domov dôchodcov

Vybudovať Domov dôchodcov

Poľnohospodárska pôda je rôzne
členitá a rôznej kvality, zeme sú
podmáčané
Budova ZŠ - malotriedka má
dezolátny stav objektu

Ďalšie dlhodobé chátranie budovy

Rekonštrukcia Domu smútku

Budovy bývalého PD sa nevyužívajú

Je vybudované nové detské ihrisko
pri ZŠ

Nárast dopravy využitím zeleného
prechodu do MR, poškodzovanie
komunikácií v obci

Veľká finančná náročnosť investície,
nie úplne istý záujem obyvateľov o
využívanie vybudovaných sietí
Spolupráca s vlastníkom objektu na
zámere
Ďalšia dlhodobá devastácia z dôvodu
pretransoformovania PD
Záplavy územia pri povodniach,
ohrozenie úrody

Rekonštrukcia ZŠ

MŠ je zvnútra zrekonštruovaná

MŠ - má nevhodné vykurovanie,
detské ihrisko, a stav izolácie stien

Rekonštrukcia objektu a
dobudovanie detskkého ihriska

Nízka doprava v obci, iba domáci

Vhodné prostredie na bývanie a
budoavnie objektov pre staršiu
vekovú skupinu

Poľovný revír v okolí obce, dostatok
zveri

Dobudovanie Domu poľovníkov na
reprezentačné priestory

Jazero vhodné na rybolov
Vybudovanie prístupovej cesty
Kaplnka k Sedembolestnej Panne
Márii so studničkou, pútne miesto,
obec oživuje tradície púte

Zlá prístupová cesta

Obec je členom OZ Burda,
spolupracuje aj s MR, spolu riešia
splav Ipľa a turistiku v okolí obce
Existuje cyklotrasa medzi Šahami a
MR cez obec
Sú zachované pôvodné meadnre Ipľa
v niektorých častiach toku

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

Pokles náboženského cítenia hlavne
mladej generácie, strata záujmu o
cirkevné hodnoty a prejavy

Spolupráca v cezhraničných
projektoch
Propagácia cyklotrasy v regióne
Úprava okolia meandrov a
sprístupnenie na oddych
Pôvodná Kalvária obce je zanedbaná
a zarastená, chýbajú zastaveni
krížovej cesty

Obnova Kalvárie obce, jej
zosieťovanie s pútnou cestpu

Chýbajú cesty a chodníky

Budovanie chodníkov a ciest

Pokles náboženského cítenia hlavne
mladej generácie, strata záujmu o
cirkevné hodnoty a prejavy

V obci je najväčšie náleziko mincí v
pohorí Mahér
V obci sú poznatky o osídlení Avarov
v pevnosti

Štátna cesta v obci je v zlom stave
V obci sú zanedbané vinohrady, cca
30 ha

Snaha zaradiť cestu do priorít
správcu cesty
Obnovenie a rozvoj vinohradníctva
formou podpry farmárčenia

Obec je koncovou obcou a má nižšiu
prioritu ako prejazdové obce
Neochota podnikať - neúnosné
daňové a odvodové zaťaženie

V obci sú zanedbané vinohrady, cca
30 ha
Zanedbané ovocinárstvo - pôvodne
charakteristické pre obec
Príjemné prostredie na bývanie ľudí

Šport v obci predstavujú FK a Strong
Man

Zamestnávatelia zabezpečujú
dopravu svojim zamestnancom
Sakrálne pamiatky - Sv. Ján
Nepomucký - zrekonštruovaný

Pri ZŠ je strará budova vhodná na
rekonštrukciu

V obci je knižnica
Existuje filmový klub na RKC fare

Realizácia koplexných
protipovodňových opatrení

Finančná náročnosť projektu,
možnosť nezaradenia medzi priority
ssprávcu toku

Podpora športových aktivít v obci

V obci je spevokol v obci

V obci je dostatočná verejná doprava

Neochota podnikať - neúnosné
daňové a odvodové zaťaženie
Neochota podnikať - neúnosné
daňové a odvodové zaťaženie

Rozvoj individuálnej bytovej výstavby
Hrozba povodní, potrené navýšenie
hrádzí

Súkromná osoba z obce uchováva a
vystavuje muzeálne predmety

Obnovenie a rozvoj vinohradníctva
formou podpry farmárčenia
Obnovenie a rozvoj vinohradníctva
formou podpry farmárčenia

Podpora rozvoja živej kultúry
Zanedbané tradície, nie sú ani kroje
Obnova tradícií v obci
Chýba multifunkčné ihrisko

Vybudovať multifunkčné ihrisko

Chýba telocvičňa a posilňovňa

Vybudovať telocvičňu a posilňovňu
Dobré dopravné podmienky na
zamestnávanie sa mimo obce
Rozvoj podnikania využitím
miestnych kakpacít - farmárčenie

Zamestnanosť obyvateľov v obci je
nízka
Občania dochádzajú za prácou do
MR a Rak.
Ostatné sakrálne pamiatky sú v zlom Zrekonštruovať sakrálne pamiatky v
stave
obci
Noví neprispôsobilí prisťahovalci,
Realizácia komuniitnej práce v obci
poškodzujú a znečiisťujú okolie
Chýba hygienicka a sociálna
Vybudovanie hygienickej a sociálnej
miestnoš pre žiakov bez návykov z
stanice pre znevýhodnené skupiny
domu
žiakov
Chýbajú archívne dokumenty,
Začať evidovať kroniku
neviedla sa kronika
Zistenie o aký druh literatúry je
Je málo využívaná
záujem
Podpora klubovej činnosti RKC

Neochota podnikať - neúnosné
daňové a odvodové zaťaženie

Existuje filmový klub na RKC fare

Podpora klubovej činnosti RKC

V obci boli v minulosti významné
cirkevné osobnosti
V obci je štadión s modernou
tribúnou

Spracovanie dokumentu o
významných osobnostiach z obce
Hľadať možnosti multifunkčného
využitia štadiónu
V obci chýba prírodný amfiteáter
V obci chýba kompostovisko,
kontajnery na separovanie odpadu a
smetné koše na verejnýc
priestranstvách

V obci pôsobí CSEMADOK, organizujú
výlety a návštevy divadla
V obci je moderný penzión

Vybudovať prírodný amfiteáter
Vybudovanie kompostoviska,
zabezpečenie kontajnerov
Propagácia kompostovania BRO
Podpora činnosti CSEMADOKU

Penzión nie je v súčasnosti v
prevádzke
V obci chýba denný stacionár
V obci sú obecné studne, ktoré treba
zrevitalizovať

Možné ubytovacie kapacity
Vybudovať denný stacionár pre
starších občanov
Rekonštrukcia a estetizácia okolia
studní ako vidieckych prvkov

Splnenie legislatívnych podmienok
založenia obecného kompostovisky

