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Vízia obce:
Pohronský Ruskov bude
znovu významným centrom
Dolného Pohronia, miestom,
kde sa dobre býva i podniká,
a kde sa spájajú tradície s
moderným životným štýlom.
A - Obec s rozvinutou B - Obec s
základnou
kvalitným životným
infraštruktúrou
prostredím
Cie¾ A.1 Ekologické riešenie odvádzania
odpadových vôd
A.1.1 Výstavba splaškovej kanalizácie

Cie¾ B.1 Presadzovanie ekologických
prístupov k prírodným zdrojom
B.1.1 Sanácia starej environmentálnej záaže
v bývalom cukrovare
Cie¾ A.2 Zlepšenie stavu verejných budov B.1.2 Využívanie obnovite¾ných zdrojov
A.2.1 Rekonštrukcia materskej školy
energie
A.2.2 Rekonštrukcia kultúrneho domu
A.2.3 Rekonštrukcia budov zdravotníckej Cie¾ B.2 Zvýšenie krajinnoekologických kvalít
územia
vybavenosti
B.2.1 Revitalizácia a výsadba líniovej zelene v
A.2.4 Rekonštrukcia obecného úradu
katastri
A.2.5 Rekonštrukcia prevádzkovej
B.2.2 Plánovitá výsadba uliènej zelene
budovy na štadióne a oplotenia
B.2.3 Vyèistenie a doplnenie brehových
A.2.6 Rekonštrukcia domu smútku a
porastov pri Hrone
výstavba chodníkov na cintoríne
B.2.4 Likvidácia èiernych skládok v
A.2.7 Zriadenie nového cintorína
A.2.8 Rekonštrukcia univerzálnej sály pre katastrálnom území
halové športy
Cie¾ B.3 Posilnenie environmentálneho
A.2.9 Rekonštrukcia budovy knižnice
povedomia obyvate¾ov
B.3.1 Akcie spoloèného skráš¾ovania obce
Cie¾ A.3 Rozšírenie infraštruktúry
B.3.2 Uskutoèòovanie environmentálnej
sociálnych služieb
osvety
A.3.1 Penzión pre seniorov
Cie¾ A.4 Zlepšenie stavu miestnej
dopravnej infraštruktúry
A.4.1 Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
A.4.2 Rekonštrukcia a dobudovanie
chodníkov
A.4.3 Rekonštrukcia zastávok a
vybudovanie autobusových výboèísk
A.4.4 Vybudovanie verejných parkovísk
Cie¾ A.5 Zlepšenie stavu technickej
infraštruktúry
A.5.1 Obnova miestneho rozhlasu a jeho
ústredne
A.5.2 Modernizácia verejného osvetlenia
A.5.3 Vybudovanie kamerového systému
na verejných priestranstvách

Cie¾ C.7 Cenovo dostupné bývanie
C.7.1 Výstavba nájomných bytov
Cie¾ C.8 Podpora rozvoja individuálnej
bytovej výstavby
C.8.1 Vybudovanie prístupových komunikácií
v nových stavebných lokalitách
C.8.2 Vybudovanie inžinierskych sietí v
nových stavebných lokalitách

C - Obec atraktívna
pre obyvate¾ov i
návštevníkov
Cie¾ C.1 Vybudovanie materiálnej základne
cestovného ruchu
C.1.1 Zriadenie turistického informaèného
centra
C.1.2 Regionálna cyklistická trasa Želiezovce Štúrovo
C.1.3 Ubytovacie zariadenie pre návštevníkov
C.1.4 Vybudovanie rekreaènej zóny pri Hrone
Cie¾ C.2 Vznik nových služieb a aktivít v
oblasti cestovného ruchu
C.2.1 Podpora vzniku reštauraèných služieb
C.2.2 Podpora ubytovania na súkromí
Cie¾ C.3 Prezentácia histórie a tradícií obce
C.3.1 Zriadenie expozície cukrovarníctva
C.3.2 Vydanie publikácie / DVD o obci
C.3.3 Obnova kultúrnych pamiatok
C.3.4 Podpora tradièných remesiel
Cie¾ C.4 Podpora komunitného života
C.4.1 Rozšírenie spektra kultúrnych podujatí
C.4.2 Nadviazanie družobnej spolupráce
C.4.3 Usporadúvanie kurzov pre obyvate¾ov
Cie¾ C.5 Zvýšenie funkèných hodnôt verejných
priestranstiev
C.5.1 Doplnenie prvkov drobnej architektúry
C.5.2 Vybudovanie oddychovej zóny

Cie¾ C.6 Podpora podnikania a vzniku
pracovných príležitostí
C.6.1 Podpora vytvorenia priemyselného
Cie¾ C.9 Informaèné systémy pre obyvate¾ov a parku v areáli cukrovaru
C.6.2 Podpora podnikania a
návštevníkov
samozamestnanosti obyvate¾ov
C.9.1 Inštalovanie navigaèných a
informaèných tabú¾
C.9.2 Doplnenie obsahu a permanentná
aktualizácia webstránky obce

