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1. ÚVOD
Program

hospodárskeho rozvoja

a sociálneho

rozvoja

obce

je

strednodobý

programový dokument, ktorý bol spracovaný na základe zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja, v zmysle par. 8, ktorý rámcovo vymedzuje jeho základné časti. Pri
spracovaní programu boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády SR a princípy
regionálnej politiky EÚ zakotvené najmä v nariadení Rady (ES) č. 1288/1999 (nariadenie
o štrukturálnych fondoch).
Východiskami pri tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce boli:
•

zákon 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení,

•

zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,

•

zákon 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a metodický pokyn pre tvorbu
PR/SPR,

•

Stratégia rastu EÚ do roku 2020 (najmä časti týkajúce sa budúcich priorít v rámci
dotačných mechanizmov),

•

Národný strategický referenčný rámec ,

•

Národný rozvojový plán (NRP),

•

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja,

•

Program odpadového hospodárstva obce,

•

Diverzifikovaná politika Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je základným

dokumentom, ktorým sa obec pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho
územia a o potreby svojich obyvateľov. Vyjadruje komplexnú predstavu obyvateľov o
budúcnosti rozvoja obce.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce

bude dokumentom,

ktorého schválením, zabezpečením realizácie a kontrolou plnenia zastupiteľstvo obce v súlade
so zákonom č. 302/2001 Z.z. plní úlohu samosprávy v starostlivosti o všestranný rozvoj
spracovaného územia a o potreby jeho obyvateľov.
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Hlavné ciele PR sú:
• analyzovať hospodársky a sociálny rozvoj obce, hlavné smery jej vývoja a stanoviť
ciele a prvoradé potreby,
• určiť úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej
infraštruktúry, v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v
ďalších oblastiach podpory regionálneho rozvoja,
• navrhnúť finančné a administratívne zabezpečenie cieľov obce,
• sformulovať stratégiu smerovania daného územia, ktorá vyjadruje ekonomické
asociálne záujmy občanov (širokej verejnosti) a zároveň je v súlade s vyššími
koncepciami štátu, VÚC, príslušného mikroregiónu, rezortnými stratégiami, záujmami
ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod.
• zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce bez ohľadu na momentálne personálne obsadenie
vo vedení obce,
• určiť možnosti využitia dotácií na financovanie zámerov obce (schválený Plán rozvoja
obce je povinnou prílohou pri žiadostiach o čerpanie dotácií z fondov Európskych
spoločenstiev v oblasti rozvoja obce).

Základné programovacie dokumenty podpory regionálneho rozvoja
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je súčasťou sústavy
základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava
je členená na strategické a programové dokumenty. Dokumenty sú vypracovávané na úrovni
štátu, sektorov, zdrojov predvstupových a štrukturálnych fondov.
Podpora regionálneho rozvoja sa vykonáva podľa:
a) Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ,
b) Programu rozvoja vyššieho územného celku,
c) Programu rozvoja obce ,
d) Spoločného programu rozvoja obcí.
Obecné zastupiteľstvo v roku 2015 odsúhlasilo aktualizáciu Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Boli menovaní členovia vytvorenej komisie. Ich úlohou
bolo pripraviť program založený na poznaní potenciálu obce, jeho zhodnotení smerujúcemu k
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jej všestrannému rozvoju. Členovia komisie sa dohodli na štruktúre a postupe jednotlivých
prác.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce vznikol za aktívnej účasti
členov komisie, ktorá mala na starosti zadefinovanie a následne zaradenie strategických
cieľov do PR/SPR. Táto komisia pozostávala z vybraných zástupcov samosprávy,
podnikateľskej sféry, záujmových združení a odborných inštitúcií.
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2. AUDIT ÚZEMIA A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Samosprávny kraj:

Nitriansky

Okres:

Topoľčany

Región:

ZMO Jaslovské Bohunice

IČO:

00310743

Rozloha:

2386 ha

Nadmorská výška:

156 – 243 m n.m.

Súradnice:

48°30′00″S 18°00′00″V

Obyvateľstvo:

2120 (1.1.2015)

Hustota:

89,53 obyv./km²

Prvá písomná zmienka:

v roku 1156

2.1. HISTÓRIA OBCE
Prvá doložená informácia o existencii obci pochádza z roku 1156 pod názvom Ripin.
Patrila panstvu Topoľčany a v 13. – 15. storočí Ludanickovcom. V 16. – 17. storočí rodine
Niczkovcov a v 19. storočí Fabríciovcom.
V 14. – 15. storočí sa vyvíjala ako zemepanské mestečko, kým ho v r. 1598 nezničili
Turci. V r. 1570 malo mestečko 28 rodín. V roku 1828 mala obec 467 obyvateľov, ktorí sa
zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Koncom 19. storočia založili v obci prvé
úverné družstvo. Za I. ČSR obec už žila ako samostatná vyspelá komúna, pričom sa jej
obyvatelia venovali hlavne roľníctvu a poľnohospodárstvu. V tom čase v obci pracoval
liehovar.
Obec bola v roku 1919 začlenená do
Nitrianskej župy a okresu Topoľčany. Boli
sídlom Obvodného notárskeho úradu, kde boli
začlenené aj obce Malé Ripňany, Behynce,
Biskupová a Šarluhy. Obyvatelia žili prevažne
z poľnohospodárskej

činnosti.

Okrem

domácich poľnohospodárskych robotníkov,
dochádzali do obce aj cudzí robotníci, ktorí
pracovali na statkoch u miestnych gazdov.
V období po 2. svetovej vojne nastal
v obci nevídaný rozmach poľnohospodárskej
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výroby. Bolo to hlavne v dôsledku založenia Poľnohospodárskeho družstva, ktoré v 60. – 70.
rokoch dosahovalo špičkové výsledky v rámci celej republiky.
2.2 ZEMEPISNÁ POLOHA OBCE V REGIÓNE
Obec sa nachádza v oblasti geografického celku Podunajská pahorkatina a územnosprávne je začlenená do okresu Topoľčany v rámci Nitrianskeho kraja. Územie obce z
administratívno-správneho hľadiska tvorí katastrálne územie obcí Veľké Ripňany a Behynce s
rozlohou cca. 2 368 ha. Obec bola v minulosti strediskovou obcou. Skladá sa z miestnej časti
Behynce, bývalej časti Vieska. K zlúčeniu obcí Behynce a Veľké Ripňany došlo v roku 1976.
Obec susedí s obcami Malé Ripňany, Horné Obdokovce, Lužany, Krtovce, Nitrianska
Blatnica, Radošina, Orešany v okrese Topoľčany a obcí Tekoldany a Merašice v okrese
Hlohovec. V súčasnosti predstavuje kompaktný urbanistický celok so svojou miestnou časťou
Behynce, vzdialenou cca. 1 km, v širších súvislostiach plniacou najmä obytno-obslužnú
funkciu. Rozloha obce je 2 368 ha.

2.3 DOPRAVA
Obec je prepojená cestnou sieťou II. a III. triedy s
mestami Hlohovec, Piešťany, Topoľčany a Nitra a
nadväzne na diaľničnú sieť. Okrem cestnej siete obcou
prechádza aj železničná trať Zbehy – Radošina.
Obec sa nachádza medzi okresnými sídlami
Hlohovec, Piešťany, Topoľčany a Nitra, čo jej umožňuje
disponovať plnohodnotnými funkciami vidieckeho sídla
ako je bývanie, rekreácia, primeraná výrobná základňa a
technická a obslužná vybavenosť.
Základný komunikačný systém obce tvoria tieto cesty:
• II/514

Hlohovec – Topoľčany, kategória C 7,5/60,

• III/5145 Veľké Ripňany – Behynce – Radošina, kategória C 7,5/60,
• III/51316 Veľké Ripňany- Nitra, kategória C 7,5/60,
• III/0655 Veľké Ripňany – Obsolovce, kategória C 7,5/60.
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Kvalita povrchu cestných komunikácií je hodnotená ako vyhovujúca a v súčasnosti okrem
bežnej údržby a opravy, nevyžaduje zásadnejšie investičné aktivity.

2.4 SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA OBCE
2.4.1 DEMOGRAFIA
K 30. júnu 2015 mala Slovenská republika 5 421 433 obyvateľov. V 2. štvrťroku sa v
Slovenskej republike narodilo 13 669 živých detí a zomrelo 12 694 osôb. Prirodzený prírastok
obyvateľstva tak dosiahol 975 osôb. Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 447
osôb (prisťahovalo sa 1 402 a vysťahovalo 955). Celkový prírastok obyvateľov predstavoval
1422. (zdroj: ŠÚ SR).
Stav obyvateľstva obce je v súlade s celkovou situáciou v rámci SR. Rozdelenie
obyvateľov podľa veku ukazuje tabuľka.
Tab. Vekové zloženie obyvateľstva obce
Obyvatelia obce

k 1.1. 2015

Predproduktívni (0-14 rokov)

319

Produktívny (15-64 rokov)

1544

Poproduktívny (65 rokov a viac)

294

Zdroj: obecná štatistika

Zmenšovanie podielu mladšej populácie a zvyšovanie podielu starších vekových
skupín obyvateľstva (zhoršenie vekovej štruktúry obyvateľstva) môže mať za následok pokles
reprodukčných schopností populácie. Pomer predproduktívnej a poproduktívnej zložky
obyvateľstva, označený ako index vitality, môže okrem iného vypovedať aj o populačných
možnostiach vo výhľade.
K 31.12. 2011 podľa sčítania obyvateľstva mala 2071 obyvateľov, hustota
obyvateľstva predstavovala 89,53 obyvateľov / km². Pre porovnanie hustota obyvateľstva na
Slovensku je 110 obyvateľov / km².
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Tab. Vekové a rodové zloženie obyvateľstva obce
Počet obyvateľov
celkový

muži

ženy

Predproduktívny
(0-14)

Produktívny
(15-64)

Poproduktívny (65
rokov a viac)

2157

1063

1094

319

1544

294

Zdroj: obecná štatistika

Na základe pohlavia prevažujú v obci v nepatrnej miere ženy. Z hľadiska rozdelenia
obyvateľstva do vekových skupín predstavuje obyvateľstvo v produktívnom veku 74,55%.
Obyvatelia zaradení do poproduktívnej vekovej skupiny predstavujú 14,2%. Hlavné vekové
skupiny sú vymedzené podľa vzťahu obyvateľstva k ekonomickej aktivite približnými
vekovými hranicami vyjadrujúcimi potenciálny začiatok a potenciálny koniec ekonomickej
aktivity.
V záujme stabilizácie stavu obyvateľstva a zmiernenia retardačného vývoja sa javí
najvhodnejšie zabezpečiť prílev nových obyvateľov, nakoľko prirodzené prírastky obyvateľov
vo výhľade nezabezpečí dynamickú reprodukciu.
2.4.2 NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE OBYVATEĽSTVA
Na základe údajov z nižšie uvedenej tabuľky je možné konštatovať, že v obci prevažuje
v podstatnej miere slovenská národnosť, ktorá predstavuje približne 90%. Vo veľmi malej
miere sú zastúpené aj iné národnosti. Zastúpenie Rómov k 31.12. 2015 predstavuje zhruba 32
občanov, čo je v percentuálnom vyjadrení 5,21 %. Obec eviduje 4,32 % obyvateľov, ktorých
príslušnosť k národnostnej menšine nie je známa.
Podľa strednej prognózy vývoja rómskeho obyvateľstva v SR, vypracovanej Inštitútom
informatiky a štatistiky Infostat v novembri 2002, vzrastie v SR počet Rómov v období rokov
2002 – 2025 asi o tretinu. K zastaveniu prírastku rómskeho obyvateľstva dôjde podľa prognózy
až v roku 2035, kedy by mal celkový podiel Rómov na populácii v SR dosiahnuť 11 %. Nárast
počtu Rómov v obci je v dôsledku ich migrácie z miest. Rómske rodiny si v obci kúpou starých
rodinných domov zabezpečili lacnejší spôsobom života v meste.
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Tab. Národnostné zloženie obyvateľstva obce
Národnostná štruktúra
národnosť slovenská
národnosť česká
národnosť ukrajinská
národnosť poľská
národnosť maďarská
národnosť nemecká
nezistená
SPOLU

Počet
2005
4
3
5
3
8
43
2071

podiel v %
96,82%
0,19%
0,14%
0,24%
0,14%
0,39%
2,08%
100%

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf. Národnostné zloženie obyvateľstva obce

Zdroj: Štatistický úrad SR.

2.4.3 NÁBOŽENSKÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
K 31.12.2011 sa v obci 89,43 % obyvateľov hlásilo k rímskokatolíckej cirkvi. Druhou
najčastejšie zastúpenou náboženskou štruktúrou je Evanjelická cirkev augsburského vyznania,
ktorá predstavuje 1,01 %. V obci žije zanedbateľne zastúpená zložka osôb bez vyznania. V
oboch častiach obce sa nachádzajú rímskokatolícke kostoly, 6 cintorínov, z nich 1 židovský.
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Tab. Náboženské zloženie obyvateľstva obce
V roku

Náboženská štruktúra obce

1992

začali

občania

Náboženské
vyznanie

Počet

podiel v
%

z iniciatívy rímskokatolíckeho kňaza J.M.

Rímsko-katolická
cirkev

1852

89,43%

mieste starej rímskokatolíckej školy.

Evanjelická cirkev
a.v.

21

1,01%

Gréckokatolícka
cirkev

2

0,10%

Pravoslávna cirkev

4

0,19%

Bez vyznania

40

1,93%

Stavba sa realizovala masovo za podpory

iné

5

0,24%

obce, Poľnohospodárskeho

Nezistené

147

7,10%

„Radošinka“ a zo zbierok občanov.

Prachára budovať novú farskú budovu na

Neskôr bola budova odstránená
a na jej mieste bola v roku 1995 otvorená
nová farská budova s kanceláriou správcu
farnosti, fitnes centrom, bazénom pre deti,
zasadačkou a s podkrovným ubytovaním.
družstva

Graf. Náboženské zloženie obyvateľstva obce

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.4.4 ZLOŽENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA STUPŇA ŠKOLSKÉHO VZDELANIA
Vzdelanostná štruktúra obce vychádza zo štatistických ukazovateľov z posledného
sčítania obyvateľov z roku 2011. Možno predpokladať, že vzdelanostná úroveň obyvateľstva
za obdobie posledných rokov vzrástla. Jej vývoj sa v sledovanom období vyvíjal smerom k
zvyšovaniu počtu obyvateľov s úplným stredným vzdelaním. Nárast bol zaznamenaný aj v
skupine obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním.
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Tab. Obyvateľstvo podľa stupňa školského vzdelania
Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania

Spolu

Základné vzdelanie
Učňovské (bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)

354
387
304

Úplne stredné učňovské, odborné, všeobecné
(s maturitou)

513

Vyššie odborné

15

Vysokoškolské vzdelanie
Bez vzdelania
Nezistené

126
314
58

Zdroj: Štatistický úrad SR

Na základe tabuľky vyjadrujúcej stupeň školského vzdelania môžeme konštatovať, že
najväčšiu skupinu obyvateľov tvoria osoby, ktoré dosiahli úplne stredné učňovské, odborné
alebo všeobecne vzdelanie s maturitou. Druhou najpočetnejšie zastúpenou skupinou sú osoby,
ktoré dosiahli učňovské vzdelanie bez maturity. Osoby, ktoré dosiahli základné vzdelanie
predstavujú 16,41 % z celkového počtu obyvateľov obce a bez vzdelania je 14,56%.
Graf. Bývajúce obyvateľstvo podľa stupňa školského vzdelania

Zdroj: Štatistický úrad SR
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2.4.5 ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA POČÍTAČOVÝCH ZNALOSTÍ
Na základe hodnotenia počítačových znalostí obyvateľstva obce sa dá skonštatovať, že
úroveň znalostí z oblasti práce s textom, s tabuľkami, elektronickou poštou a internetom je
v celku uspokojivá. Až 1114 obyvateľov obce ovláda prácu s internetom a z nich 942 dokáže
aktívne pracovať s elektronickou poštou.

Tab. Úroveň počítačových znalostí
Počítačové znalosti
Počítačové
znalosti

Počet

práca s
textom

práca s
tabuľkami

práca s
elektronickou
poštou

Práca s
internetom

957

687

942

1114

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf. Bývajúce obyvateľstvo podľa úrovne počítačových znalostí

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.5 NEZAMESTNANOSŤ V OBCI
Nezamestnanosť v obci je na základe údajov na úrovni 3,04 %. Podiel pracujúcich
z celkového počtu obyvateľov je na úrovni 39,13%. Počet evidovaných nezamestnaných osôb
v obci predstavuje 47. V obci majú zastúpenie aj osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ale sú
naďalej ekonomicky aktívni.
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Tab. Kvalifikovaný odhad aktuálnej miery nezamestnanosti v obci
muži

ženy

spolu

1063

1094

2157

237

253

490

Počet dôchodcov (vrátane invalidných)

136

257

393

Počet nezamestnaných (odhad)

24

23

47

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v
obci
Počet detí, školopovinných žiakov a
študentov

Miera nezamestnanosti na území kraja dosiahla v januári roku 2015 úroveň 9,62 %
a v septembri roku 2015 klesla na 7,26 %. Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva na
celom sledovanom území predstavoval 28 835.
Z tohto počtu najrizikovejšou skupinou je veková kategória od 20-24 rokov a následne
skupina 50-54 rokov. Zo vzdelanostného hľadiska absolventi stredných a vysokých škôl a z
vekového hľadiska občania v preddôchodkovom veku.

Tab. Stav nezamestnanosti v obci k 31.11.2015

Stav nezamestnanosti v obci k 31.11.2015
Rok
2015
Muži
24
Ženy
23
Počet Rómov v obci
52
Spolu- počet nezamestnaných
47
Miera evidovanej nezamestnanosti
3,04%
(%)

Na

základe

z obecnej
môžeme

údajov
štatistiky

zhodnotiť,

z celkového

že
počtu

nezamestnaných na základe
pohlavia prevažujú muži,

ktorých je nezamestnaných 24. V obci k roku 2015 evidujeme 23 žien, ktoré nevykazujú
žiadnu ekonomickú aktivitu.
Celkový počet ekonomicky aktívnych obyvateľov obce je 237. Pre 6,74% obyvateľov
nie je uvedené, aké je ich zaradenie v rámci ich ekonomickej aktivity. Na základe údajov
z obecnej štatistiky môžeme zhodnotiť, že z celkového počtu nezamestnaných na základe
pohlavia prevažujú ženy, ktorých je nezamestnaných 23. V obci k roku 2015 evidujeme 13
mužov, ktoré nevykazujú žiadnu ekonomickú aktivitu.
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Osoby ekonomicky aktívne
Z toho
Nezamestnaní Dôchodcovia
Materská
Pracujúci
Z toho
Pracujúci
a rodičovská
(okrem ekonomicky
dôchodcovia
dovolenka
dôchodcov)
aktívni
68
21
844
1021
146
435

Graf. Osoby podľa ekonomickej aktivity

Žiaci a študenti
z toho
Študenti
Deti do 16
stredných
rokov
škôl
337
105

Ostatní
Študenti
vysokých
škôl
47

Nezistení

Osoby v
domácnosti

50

3

Tab. Žiaci, študenti a ostatní

15

Príjemcovia
kapitálových
služieb
2

2.6 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza poskytuje hodnotenie silných a slabých stránok územia, príležitostí a
ohrození v jeho externom prostredí, umožňuje rýchly prehľad východiskovej situácie územia
pred formulovaním stratégie.
Analýza silných a slabých stránok sleduje súčasný stav z hľadiska vnútorných
faktorov. Odhaľuje, čo je obci pozitívne a negatívne. Silnou stránkou územia sú jeho
prirodzené dispozície a akákoľvek konkurenčná výhoda. Slabou stránkou je to, čo územiu
chýba, alebo čo sa robí nedostatočne v porovnaní s inými.
Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na budúci rozvoj regiónu z hľadiska
vonkajších faktorov. Určuje možnosti rozvoja a riziká, s ktorými treba rátať. Príležitosťou
územia je akýkoľvek pozitívny trend, ktorý môže byť impulzom pre jeho ďalší rozvoj v
prípade, že sa nájdu zdroje na jeho realizáciu a bude oň záujem. Ohrozením územia sú
akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery vývoja na úrovni regionálnej a národnej.
2.6.1 VÄZBY MEDZI SLABÝMI STRÁNKAMI A OHROZENIAMI
Na základe porovnaní vzájomných väzieb slabých stránok a ohrození z prierezovej SWOT
analýzy obce boli určené:
- najväčšie ohrozenia z vonkajšieho prostredia, ktoré budú negatívne ovplyvňovať najviac
slabých stránok v obci. Aj keď týmto ohrozeniam nebude možné sa vyhnúť, pretože pôsobia
nezávisle od obce, bude treba s nimi rátať a snažiť sa vytvárať vnútorné systémy na
zoslabenie ich pôsobenia.
- najslabšie stránky obce, ktoré budú ovplyvňované najväčším počtom ohrození z vonkajšieho
prostredia. To znamená, že bude potrebné vytvoriť dostatočné vnútorné systémy a opatrenia
na ich posilnenie a starostlivo ich realizovať.
2.6.2 SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
• krásne prírodné prostredie vhodné na oddych a rozvoj cestovného ruchu,
• historické miesto, tradície a národnostná previazanosť,
• križovatka do 25 km medzi mestami Nitra - Piešťany a Topoľčany - Hlohovec,
• záujem a rozvoj vzdelanosti a rozmach IT v obci,
• vybudovaná (v roku 2005) a dostavaná (v roku 2015) obecná čistička odpadových vôd a
takmer dobudovaná obecná kanalizácia,
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• vybudované 3 futbalové ihriská s trávnatým povrchom, dve multifunkčné ihriská s
betónovým povrchom, športový areál školy a obecné fitnescentrum,
• výstavbou 78 bytov a vybudovaním inžinierskych sietí obec dala príležitosť na výstavbu
novostavieb a stabilizáciu mladej generácie v obci,
• záujem obyvateľov bývať a pracovať,
• hrdosť občanov na svoje rodisko,
• záujem mladých ľudí o život a výchovu svojho potomstva na vidieku,
• nižšie životné náklady v porovnaní s mestom,
• záujem občanov o dianie v obci,
• ochota spolupracovať na aktivitách obce,
• existencia ZŠ a MŠ v obci,
• Základná škola (1. – 9. ročník) a Materská škola priamo v obci so stabilným počtom
žiakov,
• rozličné aktivity škôl – pomoc pri kultúrnom rozvoji obce,
• záujem školy na dianí v obci,
• pedagógovia schopní realizovať národné a medzinárodné projekty v školy,
• schopní pedagógovia využívajúci moderné formy vzdelávania,
• ochota pedagógov nad rámec svojich povinností pomáhať rodičom,
• ochota pedagógov dobrovoľne sa venovať mládeži,
• vzdelaní a ochotní odborní zamestnanci školy.
• záujem o voľnočasové aktivity,
• vysoké kultúrne a športové povedomie obyvateľstva,
• účasť občanov na organizovaných kultúrnych a športových akciách,
• podpora športu zo strany samosprávy,
• vhodné priestory pre voľnočasové podujatia,
• záujem občanov o modernizáciu športových zariadení,
• fungovanie záujmových skupín: futbalový klub,
• výhodná geografická poloha
• dostatok územného priestoru na ďalší rozvoj obce (podnikanie, služby, bytová výstavba,
• snaha obce koordinovať a riešiť územný rozvoj.
• relatívne vysoká úroveň stavu miestnych komunikácií,
• vhodný reliéf pre pešiu turistiku a pre cyklistické trasy.
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• vybudované inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn, elektrická energia),
• dobrá kvalita a dostatočné zdroje pitnej vody,
• existujúce zdravotnícke zariadenie,
• úroveň poskytovania sociálne starostlivosti,
• dostatočná vybavenosť obce sieťou obchodov.

SLABÉ STRÁNKY
• schátralé a poškodené staré budovy (žandárska stanica 1908, vlaková stanica 1906),
budovy a objekty vo vlastníctve obce – areál bývalých stavebnín Metalstav,
• vysoká energetická náročnosť budov z časti znížená ich rekonštrukciou,
Obecný úrad – výmena okien 2006 – je nutná rekonštrukcia obvodového plášťa,
Základná škola 2010, Materská škôlka 2010 – úplná rekonštrukcia obvodového plášťa,
Zdravotné stredisko – nutná rekonštrukcia,
Garáže hasičskej zbrojnice – nutná rekonštrukcia,
Kultúrny dom – riešenie rekonštrukcie strechy v prístavbe a kuchyňa Veľké Ripňany
Kultúrny dom Behynce – nutná výmena okien a obvodového plášťa
Budova železničnej stanice vo Veľkých Ripňanoch – rekonštrukcia aj s okolím
Budova bývalej poštovej stanice (Stará pošta) vo Veľkých Ripňanoch
• čiastkové rekonštrukcie centra obce v roku 2005 a v roku 2010, nutnosť dokončiť s
prihliadnutím na ekologický dopad,
• likvidácia ekosystému v miestnych potokoch, lúkach v agátových medziach činnosťou
človeka a poľnohospodárskej výroby
• revitalizácia životného prostredia, po dobudovaní splaškovej kanalizácie v celej obci, v
miestnej časti Behynce,
• dobudovanie Zberného dvora – Nová výstavba zariadení na triedenie odpadu,
• oddelenie zastavaného územia - obytných zón od priemyselných (Bioplynová stanica, PD
Radošinka, Podnik ŽV),
• oslabovanie a zmena hodnôt v rodine,
• prehlbovanie sociálnych rozdielov obyvateľstva,
• relatívne vysoká nezamestnanosť,
• ťažké uplatnenie absolventov škôl v praxi,
• nedostatok aktivačných programov pre nezamestnaných,
• nedostatok voľných pracovných miest a informácií o nich,
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• strata počtu obyvateľstva emigráciou,
• nízka úroveň účasti obyvateľstva na správe obce,
• nízka úroveň spolupráce mimovládnych organizácia samosprávy, chýba komunitné
centrum,
• nedostatočné budovanie partnerstiev,
• chýba systém výchovy k hrdosti na obec a región,
• nesúlad financií a potrieb občanov,
• nedostatočná vzájomná komunikácia občanov samosprávy,
• nárast počtu výchovných problémov u detí, neochota rodičov ich riešiť,
• nárast počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, najmä z rómskeho etnika,
• nárast počtu detí bez dostatočných hygienických a sociálnych návykov,
• nárast počtu detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a zdravotným znevýhodnením,
• zhoršovanie spolupráce so zákonnými zástupcami detí,
• zväčšovanie nesúladu medzi nárokmi rodičov a schopnosťami dieťaťa,
• slabá vnútorná motivácia detí vzdelávať sa a neochota pracovať,
• nedostatočné spoločenské a finančné ocenenie zamestnancov v školstve,
• znižovanie autority učiteľov v spoločnosti,
• narastajúce požiadavky na vzdelanie pedagogických a odborných zamestnancov,
• absencia rôznorodých kultúrno-spoločenských aktivít,
• absencia centra voľného času pre deti a mládež,
• obmedzené finančné zdroje na podporu kultúry a športu,
• chýba systém cyklotrás a chodníkov pre peších,
• nedostatočne využívané prírodné zdroje pre oddych,
• nedostatok priestorov na voľnočasové aktivity pre deti, mládež ako aj starších ľudí,
• rozloženie obytných zón s priestormi verejnej zelene, parkov,
• intenzívna doprava (hlavne nákladných automobilov),
• pre peších a cyklistov chýba bezpečný priestor,
• nárast individuálnej dopravy v neprospech verejnej,
• nedostatok parkovacích plôch,
• nevyužitý potenciál „alternatívnej dopravy“ pešej a cyklistickej v dôsledku
vhodných komunikácií (chodníkov, cyklotrás),
• slabá údržba zariadení drobnej architektúry (lavičky, smetné koše, ihriská),
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absencie

• nedostatok zariadení typu (nefajčiarske, nealkoholické),
• slabý sortiment služieb (oprava obuvi, zberňa šatstva).

PRÍLEŽITOSTI
• dobrá poloha pre zriadenie ľahkej výroby,
• vyhovujúca oblasť pre rozvoj cestovného ruchu (blízkosť kúpeľov Piešťany),
• zriadenie cyklotrasy a cyklokomunikácií do okolitých obcí a lokalít mimo štátne cesty a
komunikácie na cestovanie za pracovnými príležitosťami a do školy,
• oživenie tradícií a ľudových zvykov v obci ( folklór, dychová hudba),
• rekonštrukciou kultúrneho domu sa vybudovalo centrum na rozvoj kultúry a identity
obyvateľov obce.
• vybudovaním detských ihrísk pre deti do 6 rokov (V. Ripňany v roku 2010, Behynce
v roku 2011) sa naskytla možnosť pre stretávanie sa rodín s deťmi a na športovanie pre
najmenších obyvateľov,
• vybudovaním dvoch multifunkčných ihrísk v roku 2009 a v roku 2010 sa ponúkla možnosť
na šport všetkým vekovým kategóriám,
• jedinečné kultúrne dedičstvo obsiahnuté v ľudovej kultúre a tradíciách obce i celého
regiónu,
• záujem obyvateľov o kultúrne dedičstvo obce,
• smerovanie politiky EÚ do oblasti obnovy a rozvoja vidieka,
• existencia fondu na podporu rozvoja bývania,
• prestavba neobývaných rodinných domov,
• budovanie partnerstiev v obci a tiež s okolitými subjektmi,
• rozvoj informačných technológií – lepší prístup k informáciám (poradenstvo, vzdelanie,
zamestnanie),
• finančné prostriedky štátu na rekvalifikáciu nezamestnaných,
• sústredenie voľnočasových aktivít na školách vytvorí konkurenčné prostredie, priblíži
aktivity k deťom,
• získať financie na rozvoj infraštruktúry z fondov EÚ,
• možnosť využitia ekologických foriem dopravy,
• nové technológie, nová kvalita služieb,
• zlepšovanie podmienok na poskytnutie dotácií zo strany štátu,
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• podnikanie v oblasti cestovného ruchu,
• zviditeľnenie obce v rámci regiónu,
• využitie alternatívnych zdroj energií,
• ľudský potenciál - kvalifikovanosť, zručnosť.

OHROZENIA
• generačný problém obyvateľstva, obývanie rodinných domov často jednou osobou,
• nevyužitý potenciál obce,
• malý záujem a veci verejné a participácia obyvateľov na ich správe,
• malý záujem o športovú činnosť dospievajúcej generácie,
• nezáujem o ekológiu, tvorba divokých skládok,
• dopravné preťaženie komunikácie II/514,
• dopravné

zaťaženia

miestnych

komunikácií

počas

poľnohospodárskej

činnosti

nadrozmernými dopravnými prostriedkami (Poštová, Vinohradská, Kút, Pri Zvonici),
• výrazný pokles pôrodnosti, postupné starnutie obyvateľov,
• sťahovanie sa občanov do mesta a do zahraničia,
• odchod kvalifikovanej pracovnej sily z obce,
• postupná strata miestnej identity a záujmu o dianie v obci,
• odchod kvalifikovaných pedagógov do iných odvetví,
• zníženie kúpyschopnosti občanov v oblasti služieb,
• strata záujmu o udržanie tradičných ľudových remesiel,
• smerovanie ku konzumnému spôsobu života,
• zvýšené náklady na údržbu nekvalitných komunikácií,
• úpadok využívania železníc pre nákladnú a osobnú dopravu,
• úpadok kvality a kvantity verejnej dopravy,
• enormný nárast tranzitnej cestnej dopravy,
• absencia koncepcie rozvoja verejnej dopravy.

2.6.3 DISPARITY
Disparity sú nerovnosti, rozdielnosti, či nezhody medzi potenciálom a jeho využitím v
území v súčasnosti. Vychádzajú z porovnania silných a slabých stránok. Pôsobenie ohrození
na slabé stránky ešte zosilňuje ich negatívny vplyv na budúci rozvoj obce. Preto bolo urobené
ich porovnanie a boli vybrané ohrozenia, o ktorých predpokladáme, že budú pôsobiť na
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najviac slabých stránok a tiež slabé stránky, na ktoré predpokladáme, že bude pôsobiť najviac
ohrození.

3. STRATEGICKÁ ČASŤ - MATERIÁLNE A FINANČNÉ ZDROJE
OBCE
3.1 STRATÉGIA ROZVOJA OBCE
Stratégia rozvoja obce vychádza zo súčasnej situácie. Jedná sa hlavne o ekonomickosociálnu oblasť, ktorá je v súčasnosti najkritickejšia. Stratégia sa opiera o vytvorenie nových
pracovných príležitostí, čim sa situácia v obci stabilizuje a to následne môže viesť
k intenzívnemu rozvoja. V rámci stratégie je potrebné určiť víziu rozvoja obce v horizonte 15
nasledujúcich rokov.
Vízia musí každému jasným jazykom predostrieť predstavu o budúcnosti regiónu,
o jeho činnosti, živote v ňom, zameraní rozvoja, preferovaní podnikateľských aktivít, kvalite
ľudského života. V rámci EÚ musí v priebehu 10-15 rokov kvalita ľudského života v obci
dosiahnuť štandardnú úroveň.
3.2 STRATEGICKÉ CIELE
- rekonštrukcia Základnej školy – vnútorné vybavenie, vnútorná rekonštrukcia kuchyne
a rozvodu vody,
- rozšírenie Materskej školy,
- rekonštrukcia Obvodného zdravotného strediska a rozžírenie zdravotníckych služieb
o špecialistov, poskytovanie sociálnych služieb pre obyvateľov obce
- rekonštrukcia Železničnej stanice, ktorá je vo vlastníctve obce, ako technickej pamiatky na
kultúrne zariadenie
- rekonštrukcia bývalej četníckej a poštovej stanice (Stará pošta) na možný spolkový dom
s riešením ubytovania pre turistov galériu, prípadne na denný stacionár pre seniorov
- rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií, mostov,
-rekonštrukcia miestnej komunikácie ako prístupovej komunikácie k športovo-rekreačnému
areálu v obci
- vybudovanie oddychovej zóny v priestore železničnej stanice,
- vybudovanie skanzenu náčelníckej dórskej MOHYLY (podľa nálezov doby bronzovej),
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- vybudovanie cyklokomunikácie s prepojením na miestnou časťou Behynce, na obec Malé
Ripňany a vodnú nádrž Veľké Ripňany,
- dobudovanie a dostavba zberného dvora s výstavbou haly na dotriedenie odpadov
- oddelenie priemyselnej zóny od obytnej zástavby (zeleň a protihluková zóna),
- dobudovanie verejného osvetlenia v novej časti centrálnej zóny,
- rekonštrukcia Kultúrneho domu v Behynciach a exteriéru jeho okolia
- rekonštrukcia Obecného úradu Veľké Ripňany, jeho prepojenie na Centrálnu zónu
a vybudovanie parkovacích miest,
- vybudovanie parkovacích miest Kultúrny dom Veľké Ripňany, Obvodné zdravotné
stredisko, Kostol sv. Jána Nepomuckého
-

vybudovanie

chodníkov

Topoľčianska

ulica,

Hlohovecká

ulica,

Poštová

ulica

s prihliadnutím na bezpečnosť chodcov, odkanalizovanie povrchových vôd
- revitalizácia centra obce s prihladnutím na miestny park v línii : Železničná stanica – areál
OFK Veľké Ripňany, Centrum Veľké Ripňany – Obecný úrad, Obvodné zdravotné stredisko
-

revitalizácia

a ochrana významných drevín, prírodných útvarov v obci – lipová alej

cintorín Veľké Ripňany, park Veľké Ripňany, aleje a medze v extraviláne obce, mokrade pri
ihrisku, pri železnicnej stanici a v priestore Omáň, háj nad Marou, Tri hájiky, Golgoty,
cintorín Mancické, cintorín Vieska, židovský cintorín,
- revitalizácia kultúrnych pamiatok obce – prícestné sochy, súsošie obetí svetových vojen
- výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou
- výstavba športovej haly pre verejnosť
- znovu postavenie zvonice v Behynciach,
- vybudovanie multifunkčného ihriska,
- rekonštrukcia a výstavba kabín Obecného futbalového klubu a tribúny pre divákov,
- rekonštrukcia galérie Pivnica,
- výstavba sociálnych bytov pre začínajúce rodiny 12 bytov a pre seniorov 8 bytov v rámci
ŠFRB,
- výstavba nových ulíc vrátane infraštruktúry – Nábrežná II, Vinohradská II, Lúka, Orechová
a Studená dolina
- dobudovanie protipovodňového poldra Studená dolina,
- vybudovanie novej miestnej komunikácie Studená dolina II, Orechová ulica a IBV Lúka
- revitalizácia vodného toku Radošinka s ochrannými prvkami v centre obce,,
- rozvoj cezhraničnej spolupráce s existujúcimi a novými zahraničnými partnermi,
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice,
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- rekonštrukcia obecných garáží a skladov v rámci Komunálneho strediska,
- zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o voľné priestranstvá, cintoríny a objekty kultúrneho a
športového vyžitia občanov,
- separovanie komunálneho odpadu, zvyšovanie položiek z PET fliaš, textilu a skla,
- zabezpečiť do budúcnosti odber odpadu autorizovanými firmami,
- realizovať chodníky, kde nie sú realizované – miestne komunikácie, a komunikácie II a III.
triedy
- výstavba cyklotrás a cyklokomunikácií v obci a prepojiteľnosť na hlavné cyklotrasy
a cyklokomuikácie v rámci regiónu
- výstavba nového centra zdravotnej starostlivosti
- rekonštrukcia bývalého zdravotného strediska a skladu palív na služby obce Veľké Ripňany
3.2 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
V obci sa nachádza predajňa potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru, predajňa
pohonných látok, predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá, zariadenie pre
údržbu a opravu motorových vozidiel, pohostinské odbytové stredisko, penzión, ihrisko,
telocvičňa, knižnica, pošta, základná škola a materská
škola.
Obec je vybavená sieťovými rozvodmi ako
verejný vodovod, verejná kanalizácia, ČOV a rozvodná
sieť plynu.
V obci by do budúcich rokov bolo možné
vybudovať rozvinutejšiu základňu služieb, ktorá by bola
schopná vo väčšej miere uspokojiť potreby obyvateľov
a dopyt po určitých službách.
Rekonštrukcia centra obce bola uskutočnená v
roku 2006 – 2008 s vybudovaním parkoviska pred
Jednotou SD Veľké Ripňany. V obci bola tiež
vybudovaná

knižnica

a

informačné

centrum

podateľňou v Obecnom úrade.

Tab. Zariadenia občianskej vybavenosti
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s

Zariadenie občianskej vybavenosti
Zariadenie

počet

Potraviny
Pohostinstvo
Reštaurácia
Kaderníctvo
Kostol
Cintorín
Kultúrny dom
Dom smútku
Pošta
Autoservis

5
4
2
3
2
6
2
2
1
3

Zdroj: obecná štatistika

3.2.1 SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Potrebnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov obce poskytuje zdravotné stredisko s
pracoviskom praktického lekára, pediatra a stomatológa. Objekte sa tiež nachádza verejná
lekáreň. V obci je zriadená opatrovateľská služba pre dôchodcov, v rámci ktorej je
zabezpečené aj stravovanie v rozsahu 40 jedál denne.

Tab. Lekárske, lekárenské a veterinárne zariadenia
Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Ján Kmeťo

Ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Helena Mancová

Zubná ambulancia

MUDr. Marián Urbánek

Veterinár

MVDr. Miroslav Minks

Lekáreň

DrPharm. Dagmar Vitkovská

3.2.2 KULTÚRA
V oboch častiach obce sa nachádza kultúrny dom s
celkovou kapacitou veľkej sály 300 miest a 1 klubovňa
s kapacitou 30 miest. Okrem toho sú v oboch častiach obce
verejné knižnice.
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Medzi kultúrne dedičstvo obce patrí:
•

Kostol Sv. Jána Nepomuckého (1592),

•

Socha Sv. Jána Nepomuckého (1742),

•

Kostol Ružencovej Panny Márie, Behynce (1901),

•

Pomník Padlých 1.a 2. svetovej vojny (1939),

•

Socha Sv. Floriána (1856),

•

Lipová alej na cintoríne Veľké Ripňany
Malá ceremoniálna miestnosť Bet Ollam na

židovskom cintoríne,

Prícestné sochy v obci
V obci tiež pôsobí Slovenský folklórny súbor Ripín, ktorý bol založený na prelome
rokov 1986/87. Každoročne sa tu organizuje hudobný festival pod názvom RIPFEST od roku
2006 so zaujímavým kultúrnym programom.
Obec je súčasťou miestnej akčnej skupiny Radošinka (2015) a členom Mikroregiónu
pod Marhátom, ktorá vznikla 12.1.2012. Súčasťou mikroregiónu je 19 obcí. V roku 2008 bola
obcami združenými v mikroregióne vybudovaná Rozhľadňa ma Marháte. Turistická
rozhľadňa sa nachádza na vrchu Marhát v pohorí Považský Inovec. Rozhľadňa je vysoká 17
m a ponúka ďaleký rozhľad zasahujúci tri samosprávne kraje - Nitriansky, Trnavský
a Bratislavský. Obec je členom v rámci ZMOS v ZMO Jaslovské Bohunice.
V rámci medzinárodnej spolupráce miest a obcí má obec podpísané partnerské dohody
s týmito onbcami:
Gmina Dabrowa – Poľsko
Szanda – Maďarsko
Želetice – Česká republika
Zaglavak – Srbsko

3.2.3 VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
Výchova a vzdelávanie v obci majú svoju dávnu históriu, ktorá siaha do konca 17. a
začiatku 18. storočia. Už v minulosti tu vznikali rôzne typy škôl v závislosti od politických
pomerov, spoločenských požiadaviek a národnostného zloženia obyvateľstva.

26

Predprimárne vzdelávanie s celodennou výchovou poskytuje Materská škola situovaná
vo Veľkých Ripňanoch s 3 triedami s celkovou kapacitou 69 detí. Materská škola bola
zriadená Okresným úradom Topoľčany. Na základe delimitačného prtokolu previedla SROkresný úrad Topoľčany Základnú školu s materskou školou v roku 2002 na Obec Veľké
Ripňany, bez zápisu budov na LV a bez majetko-právneho usporiadania pozemkov.
S deťmi sa pracuje podľa programu ISCED 0 a ŠKVP "Škola pre všetky deti"
zameraný na environmentálnu výchovu, ľudské zvyky a tradície, zdravú výživu,
oboznamovanie s cudzím jazykom a rozvíjanie tvorivosti a nadania. V Materskej škole
pracuje 7 pedagogických zamestnancov a jej správny chod zabezpečuje ďalších 7
nepedagogických zamestnancov. Detské ihrisko v MŠ vybudované v roku 2012 z
prostriedkov obce a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Základné vzdelanie je zastúpené Základnou školou, ktorá je zložená z 13 tried
a celkový počet žiakov školy dnes predstavuje 249.
Budova Základnej školy je zložená z 13 kmeňových tried, 2 počítačových učební,
telocvične a malej telocvične. Odborné vzdelávanie z jednotlivých predmetov je
zabezpečované v odborných učebniach na fyziku, chémiu, výtvarnú a hudobnú výchovu.
V budove sa tiež nachádza knižnica a jazykové laboratórium. Stravovanie žiakov a všetkých
zamestnancov je zabezpečované v školskej jedálni.
Vo februári 1999 bola uvedená do prevádzky moderná plynová kotolňa na zemný plyn
a škola prešla rekonštrukciou v roku 2010.
V areáli školy sa nachádzajú 2 tenisové dvorce, 2 volejbalové ihriská, asfaltové
viacúčelové ihrisko, futbalové ihrisko, atletická dráha a 2 doskočiská.
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Školské projekty
Z dlhodobého hľadiska v škole prebiehajú, resp. prebiehali nasledovné projekty:
Infovek
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - vzdelávanie PZ
Národný projekt - Komplexný poradenský systém prevencie ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí
Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
Národný projekt - Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického
testovania
Moderné vzdelávanie -Aktivizujúce metódy vo výchove
Z krátkodobého hľadiska v škole prebiehajú, resp. prebiehali nasledovné projekty:
Týždeň hlasného čítania
Deň narcisov
Mobily sú na dve veci
Biela pastelka
Čas premien
Adamko-Hravo-Zdravo
3.2.3 ŠPORT
V obci pôsobí Obecný futbalový klub, ktorý má dlhoročnú tradíciu, začiatky športu sa
v obci datujú už od roku 1933. V súčasnosti hrá „A“ mužstvo v súťaží v I. triede okresu
Topoľčany. Mnohí hráči, ktorý začínali v obecnom futbalovom klube v súčasnosti pôsobia vo
vyšších súťažiach. Futbalové ihrisko, ktoré slúži na rozvoj športových aktivít prešlo v roku
2002 – 2004 rekonštrukciou.
V budove zdravotného strediska sa nachádza
Fit centrum, ktoré je otvorené 5 dní v týždni.
Obecné Fit centrum slúži všetkým občanom za
dobrovoľné vstupné, pričom prostriedky sú určené
na ďalší rozvoj fit centra. Fit centrum bolo
vybudované z obecného rozpočtu a z dotácie Úradu
vlády pre rozvoj športu.
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V oboch častiach obce sa nachádza futbalové ihrisko, tenisové kurty a v rámci
školského areálu je telocvičňa. Územie súčasných futbalových ihrísk sa plánuje rozšíriť
a vytvoriť tým športový areál pre činnosť miestnych športových klubov a aktívny odpočinok
obyvateľov a návštevníkov. Je nutná rekonštrukcia kabín OFK Veľké Ripňany s možnosťou
vybudovania tribúny pre návštevníkov.

3.3 HOSPODÁRSTVO
Hospodársku základňu obce v súčasnosti tvorí 49 podnikateľských subjektov a
živnostníkov a 13 súkromne hospodáriacich roľníkov. Obyvatelia obcí sa v minulosti venovali
najmä poľnohospodárstvu, vinohradníctvu, práce v pálenici, tehelni a výroby syrov.
Po 2. svetovej sa v obci intenzívne začala rozširovať poľnohospodárska výroba, a to
založením Poľnohospodárskeho družstva. Najväčší prínos a rozmach zaznamenalo družstvo
hlavne v 60 a 70- tych rokoch. Intenzívny rozmach so sebou priniesol aj negatívne vplyvy
v oblasti životného prostredia, a to sceľovaním parciel a následným likvidovaním medzí
a vetrolamov. Zrušením majera Mancické došlo k znečisteniu a likvidácii vodných zdrojov
(potokov, jarkov a prameňov poľných studničiek).
3.4 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND
Obytné objekty a objekty občianskej vybavenosti sú z hľadiska technického stavu vo
väčšine prípadov vo vyhovujúcom stave. Rozšírenie bytového fondu by mohlo prebiehať
niekoľkými formami, a to prestavbou súčasných objektov, návrhom novej obytnej zástavby v
okrajových častiach obce a zástavbou uličných prelúk.
Bytová výstavba, rozvoj hospodárskych aktivít, tvorba pracovných príležitostí a rozvoj
sociálnej infraštruktúry sú úzko späté s migráciou ako zdrojom populačného rastu. Na
dynamiku výstavby bytov a rodinných domov, ich foriem a rozmiestnenia v území pôsobia
spoločenské zmeny v spôsobe financovania investičnej výstavby, v procese transformácie
ekonomiky, nové vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam a v neposlednom rade problematika
verejných investícií. Vytváranie podmienok rozvoja bývania umožňuje stabilizáciu mladých
obyvateľov obce a zároveň získavanie nových obyvateľov.
Obec vybudovala v posledných rokoch inžinierske siete v dĺžke 560 m. Vybudovanie
chodníkov v časti Behynce prebehlo v roku 2010 z prostriedkov regionálneho operačného
programu.
V roku 2007 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia ulíc Mládežnícka a v roku
2006 bola zrekonštruovaná Školská ulica. V centrálnej časti v roku 2010 prebehla tiež
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rekonštrukcia ulice Nábrežná.Vznikli a boli z prostriedkov obce vybudované ulica Nová
a Studená dolina.
3.5 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
3.5.1 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Energetika je základnou podmienkou rozvoja hospodárstva. Umožňuje činnosť
ďalších priemyselných odvetví a zabezpečuje pohodu obyvateľov. Dodáva elektrickú energiu
a teplo pre potreby technologických procesov a priemyselných odberateľov.
3. 5. 2. ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU
Realizácia prívodu pitnej vody sa stala problémom číslo jeden pre obecné
zastupiteľstvo, ktoré poverilo starostu obce na vyriešenie tohto problému. Takmer všetky
studne v obci boli nevhodné pre čerpanie pitnej vody. V letných mesiacoch sa prejavil
v týchto studniach nedostatok vody ako takej.
Úloha zabezpečenia pitnej vody sa začala realizovať v roku 1992, kedy za pomoci
miestneho PD Radošinka a pracovníkov technickej skupiny boli na hlavné potrubie vedené
cez extravilán obcí Radošina a Behynce napojené domácnosti v celej obce. Prívod pitnej vody
bola hlavná podmienka na spustenie prevádzky ZŠ.
Ďalšou veľkou akciou bolo vydláždenie chodníkov cez celú obec z Viesky až na
koniec Topoľčianskej ulice a v miestnej časti Behynce.
3.5.3 ODVÁDZANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD
Začiatkom roka 1998 sa začala rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových
vôd. Obec z vlastných zdrojov zrealizovala rekonštrukciu a zväčšenie objemu príjmu vody na
vyčistenie s kapacitou viac ako 2000 m3. Druhá a tretia etapa výstavby kanalizácie v obci
a v časti Behynce je financovaná prostredníctvom investora Západoslovenská vodárenská
spoločnosť a.s. V najbližšej dobe sa plánuje realizácia kanalizačného potrubia PVC DN 300 a
HDPE DN 100 v celkovej dĺžke 14.885,20 m, s predpokladaným počtom kanalizačných
prípojok - 823.
Od roku 2006 zabezpečuje obec zvoz splaškov fekálnym vozidlom a zároveň
prevádzkuje existujúcu kanalizačnú sieť a ČOV. Od roku 2013 prebieha úplne
odkanalizovane obce aj miestnej časti Behynce v rámci projektu ŠFK. Predpokladaný termín
ukončenia stavby je 7 / 2016.
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3.5.4 ZÁSOBOVANIE PLYNOM
Obec patrí medzi plynofikované obce. Na konci roku 1995 bolo splynofikovaných
85% všetkých domácností v obci a je dnes už plne plynofikovaná.
Na plynovod je napojená občianska vybavenosť, čo má priaznivý dopad na čistotu
ovzdušia. Obec má v pláne komplexne riešiť zásobovanie plynom v novo navrhovaných
lokalitách, pričom sa budú rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma.
Z hľadiska nerentabilnosti bola v roku 1996 skolaudovaná plynová kotolňa
v Základnej škole.

3.5.5 TELEKOMUNIKÁCIE
Internetové pripojenie je v obci riešené individuálne, obyvatelia majú prístup
k internetu prostredníctvom súkromných WiFi pripojení, telefónneho pripojenia DSL a cez
mobilných operátorov.

Príjem rozhlasového a TV signálu v súčasnosti sa zabezpečuje prostredníctvom
individuálnych antén. Telekomunikčná optická sieť bola v obci vybudovaná v roku 2003.
Čiastočná optická sieť bola dobudovaná v obci v roku 2015 na ul. Studená dolina.
Telekomunikační operátori v obci

.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Orange Slovensko, a.s., Bratislava
O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
4ka, SWAN, a.s., Bratislava
WIRCOM Radošina
Obecné Siete s.r.o. N. Sady

4. PROGRAMOVÁ ČASŤ
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ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE
OPERAČNÝ PROGRAM IROP
Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s
infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov.
priorita č. 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a
nízkouhlíkových dopravných systémov.
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry.
(výstavba sociálnych bytov pre seniorov)
priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania.
Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
priorita č. 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť.
(vybudovanie multifunkčného ihriska)
(rekonštrukcia galéria Pivnica)
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
priorita č. 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v
sektore bývania.
priorita č. 4.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva.
(revitalizácia vodného toku Radošinka s ochrannými prvkami v centre obce)
(dobudovanie poldra Studená dolina)
priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest,
oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít.
(revitalizácia územia bývalého nákladného priestoru železničnej stanice, zberu druhotných
surovín a uhoľných skladov)
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
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priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Prioritná os č. 6: Technická pomoc
OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Prioritná os 1: Železničná infraštruktúra.
(rekonštrukcia železničnej stanice – ako technickej pamiatky na Obecné múzeum)
(vybudovanie oddychovej zóny v priestore železničnej stanice)
Prioritná os 2: Cestná infraštruktúra.
(rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií)
(rekonštrukcia obecných mostov)
(vybudovanie novej miestnej komunikácie Studená dolina II, Vinohradská II, Obsolovská II)
(výstavba nových ulíc vrátane infraštruktúry – Nábrežná II, Vinohradská II, Obsolovská II, )
(vybudovanie cyklokomunikácie s prepojením na miestnu časť Behynce s výhľadom na
pripojenie sa k regionálnym cyklokomunikáciám a cyklotrasám)
Prioritná os 3: Verejná osobná doprava.
Prioritná os 4: Infraštruktúra vodnej dopravy.
Prioritná os 5: Železničná infraštruktúra (mimo ten-t core).
Prioritná os 6: Cestná infraštruktúra (mimo ten-t core).
Prioritná os 7: Informatizácia spoločnosti.
Prioritná os 8 : Technická pomoc.
(rekonštrukcia bývalej Poštovej stanice na galériu, múzeum s ubytovaním)
(rekonštrukcia hasičskej zbrojnice)
(rekonštrukcia obecných garáží)
(rekonštrukcia a výstavba kabín OFK)
(rekonštrukcia Obecného úradu, Kultúrneho domu v Behynciach)
(dobudovanie verejného osvetlenia)
(rozšírenie Materskej školy - zvýšenie kapacitných priestorov)
(rekonštrukcia Základne školy – vnútorné priestory, telocvičňa, kuchyňa, rozvody vody )
OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Prioritná os 1: Vzdelávanie
1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku
kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu.
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1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy.
1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu.
1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny.
Prioritná os 2: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v
procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.
Prioritná os 3: Zamestnanosť
IP 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo
nezamestnaných a osôb.
(podpora podnikateľských aktivít ,malých firiem a živnostníkov)
IP 3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach.
IP 3.3 Modernizácia inštitúcií trhu práce.
Prioritná os 4: Sociálne začlenenie
4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a
zlepšenie zamestnateľnosti.
(rozvoj cezhraničnej spolupráce s existujúcimi a novými zahraničnými partnermi)
4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane
zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.
Prioritná os 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
IP 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia.
Prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít.
6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v
mestských a vidieckych oblastiach.
6.2 Poskytovanie podpory sociálnych podnikov.
OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
1.1

Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky

environmentálneho acquis Únie.
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(dobudovanie a dostavba Zberného dvora)
1.2

Investovanie

do

sektora

vodného

hospodárstva

s

cieľom

splniť

požiadavky

environmentálneho acquis.
1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj
prostredníctvom sústavy Natura2000 a zelenej infraštruktúry.
1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a
dekontaminácie opustených priemyselných areálov.
(oddelenie priemyselnej zóny od obytnej zástavby - zeleň a protiuhlíková zónaStudená dolina)
Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu
pred povodňami
2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov.
- Výstavba záchytných poldrov, revitalizácia mrtvych ramien recipientu Radošinka, mokradí a
studničiek
Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti
mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a
vyvíjanie systémov zvládania katastrof.
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov.
4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov
v podnikoch.
4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z
obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach.
4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.
4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.
Prioritná os 5: Technická pomoc
OPERAČNÝ PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA
Prioritná os 1: zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
opatrenie 1.1 Modernizácia fariem.
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opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného
hospodárstva.
opatrenie 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva.
opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov.
opatrenie 1.5 Odbytové organizácie výrobcov.
opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity.
opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb
Prioritná os 2: zlepšenie životného prostredia a krajiny
2.1 opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy.
2.2 opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy.
Prioritná os 3: kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
opatrenie 3.1 diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam.
opatrenie 3.2 podpora činnosti v oblasti vidieckeho ruchu časť a resp. časť b.
(vybudovanie skanzenu Mohyly)
(znovupostavenie zvonice v Behynciach)
(vybudovanie cyklokomunikácie a cyklotrás s prepojením na regionálnu cyklotrasu)
opatrenie 3.3 vzdelávanie a informovanie, rozvoj finančnej gramotnosti občanov.
skupina opatrení 3.4 obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb.
opatrenie 3.5 získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja
územia.
Prioritná os 4: Leader
opatrenie 4.1 implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia.
opatrenie 4.2 vykonávanie projektov spolupráce.
opatrenie 4.3 chod miestnej akčnej skupiny.
ENVIRONMENTÁLNY FOND
A Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov pre
rok 2016.
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Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov pre rok 2016.
Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia pre rok 2016.
B Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie pre rok 2016.
Vodovody pre rok 2016.
Rozšírenie vodovodu na ul. Studená dolina II, Vinohradská II,
Protipovodňová ochrana – Opatrenia na vodnom toku pre rok 2016.
Rybárstvo pre rok 2016.
C Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
Uzavretie a rekultivácia skládok pre rok 2016.
Rekultivácia bývalej skládky Hliník vo Veľkých Ripňanoch
Rekultivácia čiernej skládky pod Vieskou
Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov pre rok 2016.
Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberného dvora (bez zhromažďovania
kovov) a dotrieďovacích zariadení pre rok 2016.
Dostavba zberného dvoru vo Veľkých Ripňanoch, rozmiestnenie kontajnerov na triedenie
odpadov.
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2015.
D Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Ochrana prírody a krajiny pre rok 2016.
Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia pre rok 2016.
F Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia
Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia pre
rok 2016.
G Oblasť. Zelená investičná schéma
H Oblasť: Environmentálne záťaže
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Odstraňovanie environmentálnych záťaží pre rok 2016.
L Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
Zateplenie budovy Obecného úradu vo Veľkých Ripňanoch
Zateplenie a výmena okien Obvodného zdravotného strediska
Zateplenie a výmena okien Kultúrneho domu v Behynciach
Uvádzané strategické zámery plánujeme financovať prípadne aj z iných podporných
fondov, ktoré budú v rámci SR k dispozícií. (Environmentálny fond, Program rozvoja vidieka
2014-2020, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a iné).

5. FINANČNÁ ČASŤ
EKONOMICKÉ ZDROJE OBCE
5.1 ZDROJE FINANCOVANIA ROZVOJOVÝCH PROGRAMOV
Rozvojové programy budú financované z nasledujúcich zdrojov:
a) zo štátnych účelových fondov,
b) z účelových fondov BBSK,
c) z rozpočtu obce,
d) z prostriedkov fyzických osôb,
e) z prostriedkov právnických osôb,
f) z bankových úverov,
g) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis,
h) z finančných prostriedkov fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných.
5.2 FINANČNÝ PLÁN
Jednou z kľúčových otázok realizácie programu rozvoja obce je schopnosť obce
v priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje na financovanie strategických úloh. Na tieto úlohy
bude zabezpečované financovanie zo zdrojov v rámci rozpočtu obce, ktoré sú však
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obmedzené a prostriedky štátneho rozpočtu. Vedenie obce bude vyhľadávať aj iné možnosti
financovania svojich aktivít vo forme sponzorských darov a individuálnej pomoci od
podnikateľských subjektov. Na finančné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce je
možné použiť prostriedky štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtu samosprávneho kraja,
rozpočtu obce, prostriedky fyzických osôb, úvery a príspevky medzinárodných organizácií.
Dôležitým zdrojom sú však vlastné prostriedky obce. Vlastné obecné prostriedky sa
musia stať základným kapitálom pre získavanie ďalších zdrojov v dodatočných režimoch
a postupoch. Úlohou vedenia obce je na financovanie strategických cieľov zabezpečiť
finančné zdroje vo forme nenávratných dotácií a grantov. Jedná sa hlavne o zdroje
poskytované z Európskych štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Obec sa bude
intenzívne venovať aj iným podporným fondom, ktoré poskytuje vláda SR ako drobné
výpomoci a dotácie.
Stanovenie potrebných finančných zdrojov na realizáciu jednotlivých opatrení bude
indikatívne podľa jednotlivých problémových oblastí. Základnou úrovňou prepočtov potreby
finančných zdrojov je úroveň opatrení, pričom alokácia zdrojov pre úroveň problémovej
oblasti vznikne súčtom alokácií pre opatrenia v jednotlivých problémových oblastiach.
Pri tvorbe finančného plánu programu rozvoja obce je všetkých dielčích krokoch jeho
tvorby potrebné spolupracovať pri získavaní informácií s Ministerstvom financií SR, prípadne
s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy.
Indikatívne alokácie pre jednotlivé problémové oblasti Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce je potrebné stanoviť podľa ich reálneho rozsahu
a predbežne ocenenej náročnosti, s prihliadnutím k významovým prioritám odsúhlaseným
zastupiteľstvom obce.

5.3 ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PROGRAMU ROZVOJA OBCE
Realizácia programu bude pozostávať z vykonania plánovaných aktivít. Pôjde o akcie
investičného charakteru alebo rozvojového charakteru. Plán aktivít tzv. Akčné plány sú
plány, ktoré v logickom poradí uvádzajú jednotlivé činnosti, ktoré je potrebné vykonať pre
úspešnú realizáciu daného rozvojového zámeru. Kontrola a vyhodnotenie bude spočívať
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v pravidelnom zhodnotení plnenia plánovaných strategických zámerov a cieľov tvorcami
a realizátormi programu podľa prijatého harmonogramu. Aby bolo možné monitorovať
realizáciu programu a posúdiť plnenie jeho cieľov, je nutné určiť množinu ukazovateľov,
o ktorých musí byť rozhodnuté v dostatočnom predstihu pred realizáciou programu, aby
mohli byť príslušné údaje zhromažďované. Realizáciu jednotlivých aktivít a úloh v rámci
strategických cieľov obce bude organizovať vedenie obce so svojim administratívnym
kolektívom. Pre realizáciu konkrétnych úloh bude spolupracovať s externými odborníkmi
a firmami, ktoré majú dlhodobé skúsenosti s manažmentom a riadením projektov.
Kontrola plnenia úloh a strategických zámerov bude spočívať v pravidelnom
vyhodnocovaní a monitoringu plnenia. Tieto činnosti budú predkladané na príslušné
zasadnutia obecného zastupiteľstva, kde budú podobne analyzované a vyhodnocované.

6. REALIZAČNÁ ČASŤ – REALIZOVANÉ PROJEKTY
V OBCI
Kanalizácie a ČOV - II. Etapa
Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry, skvalitnenie životného prostredia sú
dôležitými cieľmi, ktoré by každá obec v rámci svojej činnosti mala sledovať. Na jednej
strane, aby sa zvýšila životná úroveň a podporil udržateľný hospodársky rozvoj. Sú podporené
projekty zamerané na skvalitnenie spracovania komunálnych odpadových vôd, ako aj na
nakladanie s komunálnym odpadom. Z tohto dôvodu obec realizovala všetky etapy
kanalizácie a ČOV. Finančný príspevok projektu kanalizácie a ČOV II. etapa poskytla
Švajčiarska konfederácia.
REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
V roku 2005 bol Ministerstvom výstavby a
regionálneho

rozvoja

„Rekonštrukcia

schválený

kultúrneho

domu

projekt
Veľké

Ripňany“, Rekonštrukcia bola realizovaná z
Operačného programu Základná infraštruktúra,
Opatrenie:

3.1 Budovanie a rozvoj občianskej

infraštruktúry v regiónoch.
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Výška nenávratného finančného príspevku predstavovala sumu vo výške: 171.479,78 €.
Rekonštrukcia kultúrneho domu bola vykonaná v roku 2009 z troch zdrojov a to z
prostriedkov EÚ, SR a obce.

VNÚTORNÁ REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY
V roku 2009 sa začalo s rekonštrukciou a rozšírením
materskej školy. Finančné prostriedky na rekonštrukciu boli
poskytnuté z obecného rozpočtu.

REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY
Revitalizácia
realizovaný

centrálnej

prostredníctvom

zóny

bola

Regionálneho

operačného programu. Projekt bol financovaný
z troch zdrojov. Výška nenávratného finančného

príspevku zo zdrojov EÚ predstavovala
sumu vo výške:
štátneho

rozpočtu

180 411,26
bola

na

€, zo
projekt

vyčlenená suma vo výške 21 224,86 €
a obec

zo

svojho

rozpočtu

poskytla

10612,43 €.

OBECNÉ FITNES CENTRUM
V objekte Obvodného zdravotného strediska bolo
zriadené obecné Fitnes centrum, otvorené päť dní
v týždni, ktoré poskytuje obyvateľom obce
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rozšírené možnosti pohybovej aktivity s možnosťou zakúpenia mesačnej permanentky.

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY
S MATERSKOU ŠKOLOU
Výška nenávratného finančného príspevku predstavovala sumu vo výške: 701 877,76 €.

ROZŠIROVANIE BYTOVÉHO FONDU V OBCI
V novembri 2009 bolo do užívania odovzdaných 24 bytových jednotiek. V roku 2011
sa v obci začalo s výstavbou bytového domu na Školskej ulici, ktorý pozostáva z 30 bytových
jednotiek.
MULTIFUNKČNÉ IHRISKÁ
V oboch častiach obce boli v roku 2009- 2010
z prostriedkov obce realizované multifunkčné
ihriská. Detské ihriská boli vybudované v
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rámci projektov Revitalizácia centrálnej zóny Veľké Ripňany 2010.

ĎALŠIE PROJEKTY REALIZOVANÉ V OBCI:
• Dom smútku Veľké Ripňany rekonštrukcia z prostriedkov obce v roku 2009-2010
• Dom smútku Behynce rekonštrukcia z prostriedkov obce v roku 2013-2014
• Rekonštrukcia strechy Obvodného zdravotného strediska v rokoch 2007-2012
• Vybudovanie bioplynovej stanice súkromným investorom v priestore divokej skládky
Hliník v roku 2012
• Protipovodňová hrádza – suchý polder Studená dolina 2015
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Ripňany 2013, kompletná výmena
svietidiel s LED technológiou.
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení, kúrenia a výmeny okien Kabíny OFK 2016
• Vybudovanie zberného dvora z prostriedkov obce 2015
• Výstavba parkoviska 24 bj (2010) parkoviska 30 bj (2013)
• Výstavba miestnej komunikácie Nová ulica (2012)
• Výstavba miestnej komunikácie Studená dolina (2015)
• Rekonštrukcia strechy prístavby KD vo V. Ripňanoch (2015)
• Výstavba parkovacích plôch Studená dolina

ZÁVER
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je základným kameňom
koncepčného a systematického rozvoja obce v horizonte 10 – 15 rokov. Z tohto dôvodu
dosiahnutie strategického cieľa programu rozvoja obce presahuje hranice jedného volebného
obdobia a pri jeho formulácii by malo dôjsť k zhode na úrovni vedenia obce a jej obyvateľov.
Program rozvoja obce, tak ako všetky koncepčné a strategické dokumenty, je natoľko dôležitý
a užitočný, nakoľko sa mu tieto vlastnosti pripisujú.
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Cieľom programu rozvoja obce bolo sformulovať takú predstavu o smerovaní obce,
ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej obyvateľstva a je v súlade so strategickými
cieľmi a prioritami štátu, vyššieho územného celku, záujmami ochrany historického
a kultúrneho dedičstva. Jeho poslaním je zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce bez ohľadu na
politickú príslušnosť štatutárneho zástupcu obce a obecného zastupiteľstva. Plán je otvorený
dokument, ktorý by sa mal pravidelne písomne dopĺňať a aktualizovať, podľa vopred
stanovených pravidiel, potrieb obyvateľov obce, jeho návštevníkov a potenciálnych
investorov, s cieľom v maximálnej možnej miere zvýšiť životnú úroveň obyvateľov obce.
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