Ružindol je konkurencieschopnou obcou pracovitých a súdržných občanov s pozitívnym vzťahom k obci,
ktorá cieľavedome zabezpečuje obyvateľom priaznivé podmienky pre plnohodnotný a harmonický život.
Efektívnym využívaním svojho kultúrno-historického potenciálu je príťažlivá aj z pohľadu návštevníkov.

PRIORITNÁ OBLASŤ

OBLASŤ

OPATRENIE

AKTIVITA/PROJEKT

1. ENVIRONMENTÁLNA

EKOLOGICKÁ
1.1.Ochrana územia pred veternou eróziou 1.1.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
STABILITA ÚZEMIA
a povodňami
1.1.2. Údržba a výsadba verejnej zelene, výsadba vetrolamov a
izolačnej zelene

2. SOCIÁLNA

VZDELÁVANIE

2.1.Skvalitnenie a zvyšovanie kapacity
vzdelávacej infraštruktúry

2.1.1. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ a v telocvični –
2.etapa
2.1.2. Zvýšenie kapacity MŠ
2.1.3. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia ZŠ vrátane
stavebno-technických úprav pre potreby obstarania učební
2.1.4. Školský autobus
2.1.5. Zvýšenie vybavenosti ZŠ didaktickými pomôckami

SOCIÁLNA SFÉRA

KULTÚRA

3. HOSPODÁRSKA

2.2.Budovanie a rekonštrukcia sociálnej
infraštruktúry

2.3.Spracovať kultúrno-historický
a spoločenský obraz obce, rozvíjať
tradície a udržiavať pocit
spolupatričnosti aj s bývalými členmi
komunity
2.4.Skvalitnenie kultúrnej infraštruktúry

ŠPORT

2.5.Budovanie a rekonštrukcia voľnočasových zariadení

DOPRAVNÁ
INFRAŠTRUKTÚRA

3.1. Rekonštrukcia a výstavba siete
motoristických a nemotoristických
komunikácií

ENERGETICKÁ
INFRAŠTRUKTÚRA

3.2. Budovanie systémov zvyšujúcich
ľahšiu orientáciu v obci
3.3.Vybudovanie energetickej
infraštruktúry v rozvojových častiach
obce

2.2.1. Zabezpečenie vybudovania DSS alebo denného stacionára
2.2.2. Rekonštrukcia Domu smútku, úprava priestranstva
a osvetlenia cintorína, vybudovanie parkovacích miest pri
cintoríne
2.3.1. Vedenie kroniky obce
2.3.2. Podpora tradícií v obci
2.3.3. Stretnutie rodákov Ružindola
2.4.1.Revitalizácia verejného priestranstva za KD (amfiteáter)
2.4.2. Rekonštrukcia vínnej pivnice pred OcÚ
2.4.3. Obnova a údržba krížov
2.4.4. Rekonštrukcia obecnej budovy č.8
2.5.1. Vybudovanie telocvične v prírode, rozšírenie športového
areálu a relaxačných plôch v obci
2.5.2. Rekonštrukcia detských ihrísk
3.1.1.Rekonštrukcia miestnych komunikácií v lokalitách
Záhumenská I, Záhumenská II a ich dobudovanie na ulici
Nový Výchor; rekonštrukcia mosta v rómskej osade
3.1.2. Dobudovanie chodníkov pre peších v nových rozvojových
lokalitách a predĺženie chodníka k Zbernému dvoru
3.1.3. Reorganizácia dopravného značenia v obci
3.1.4. Vybudovanie cyklotrasy regionálneho významu
3.2.1. Vybudovanie orientačného a informačného systému v obci
3.3.1.Vybudovanie elektrickej sekundárnej rozvodnej siete
a trafostanice v lokalite Záhumenská II
3.3.2. Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia
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