PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO
ROZVOJA OBCE RUŽINÁ *
*vybraté časti

Cieľ PHSR.
Cieľom PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje
ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami
štátu, vyššieho územného celku stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, príp.
rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod.
Je to program cielených opatrení navrhnutý pre oživenie sociálneho , ekonomického
a kultúrneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne
aktualizovaný a doplňovaný.
PHSR sa zameriava na komplexnú koncepciu rozvoja obce v hlavných oblastiach jej
života pre najbližšie a strednodobé obdobie so zakladaním rozvojových prvkov a východísk
pre dlhodobý a dlhodobo udržateľný rozvoj tohto sídelného a územného útvaru. Hlavnou
intenciou programu je zvrátenie nepriaznivých tendencií a rozvoj tých ukazovateľov
a oblastí, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska vytvoriť podmienky pre dlhodobo udržateľný
rozvoj celého územie a jeho zatraktívnenie.
Poslaním PHSR je zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce. Je to zároveň otvorený
dokument a mal by sa podľa vopred stanovených pravidiel dopĺňať a aktualizovať. Je preto
výsledkom cieľavedomého, otvoreného a demokratického procesu, do ktorého sa aktívne
zapájajú všetci dôležitý sociálny partneri na úrovni obce (verejná správa, podnikatelia,
mimovládne organizácie, verejnosť, obyvatelia). Takto vypracovaný dokument PHSR má
predpoklady, aby si získal širokú miestnu podporu a stave sa užitočným nástrojom nielen na
koordináciu prioritných rozvojových zámerov (verejných aj súkromných), ale aj na získavanie
prostriedkov potrebných na ich realizáciu. Vychádza pritom z anlýz obsiahnutých vo
východiskovej časti programu a odhaľovaní a anticipácií základných tendencií a vývinových
trendov v záujmovom území I širšom kontexte.
PHSR sa zameriava na komplexnú koncepciu rozvoja obce v hlavných oblastiach jej
života pre najbližšie a strednodobé obdobie so zakladaním rozvojových prvkov a východísk
pre dlhodobý a dlhodobo udržateľný rozvoj tohto sídelného a územného útvaru. Cieľom
vypracovaného rozvojového dokumentu PHSR obce je prispieť k vyváženému rozvoju obce.

Vízia obce.
Ružiná – obec pri rovnomennej vodnej nádrži – predstavuje známe a turistami
obľúbené a navštevované centrum letnej turistiky poskytujúce možnosti oddychu, letnej
rekreácie a vodných športov. V okolí obce sú vybudované náučné pešie a poznávacie
cyklistické chodníky.
Obec je miestom plnohodnotného života svojich obyvateľov, ktorí majú v obci prácu,
možnosti sebarealizácie, príp. priaznivé podmienky pre podnikanie hlavne v oblasti
cestovného ruchu, ale aj priemyselnej výroby (priestory kameňolomu).
Obec má vybudovanú komplexnú základnú infraštruktúru – zdobia ju nové cesty a
chodníky, centrum obce je nové, zrekonštruované a útulné, ktorého súčasťou je park a
ihrisko pre deti, kde trávia voľné chvíle. Obyvatelia dostanú všetky služby v obci vrátane
obchodnej siete a lekárskej starostlivosti a starostlivosti o starých a nevládnych obyvateľov
obce.
Obec poskytuje svojim obyvateľom plnohodnotné možnosti ich osobnostného rastu a
rozvoja. K tomu prispievajú aj organizované vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy. V obci sa
bežne organizujú kultúrno-spoločenské, ale aj športové podujatia.
V rámci jej rozvoja sa aktivizuje mladá a stredná generácia miestnych obyvateľov,
ktorá sa stane hlavnou silou rozvoja obce a jej osud jej nie je ľahostajný. Komunikácia obce s
jej obyvateľmi je dobrej úrovni a spoločnými aktivitami prispievajú k neustálemu zvyšovaniu
kvality života a spokojnosti obyvateľov sním.
Na pozitívny rozvoj ľudských zdrojov v obci vplývajú aj stabilizované vzťahy s
rómskym etnikom, ktoré zvládlo proces prispôsobenia svojho správania pravidlám obce.
Dôsledkom toho je skutočnosť , obec Ružiná sa stave vyhľadávaným miestom života pre
nových obyvateľov hlavne z miest hľadajúcich pokojný , kľudný a plnohodnotný život na
vidieku v ekologicky čistom, príjemnom a krásnom prostredí vidieckeho charakteru a prírody
blízko vyhľadávaných rekreačných center.

“Obec Ružiná je miestom spokojného a hodnotného života jej obyvateľov a súčasne v
širokom okolí uznávaným a známym centrom letnej turistiky a rekreácie.”

Akčné plány*
Akčné plány predstavujú súbor konkrétnych projektov,opatrení a aktivít smerujúcich
k naplneniu nosnej vízie, a prioritných oblastí rozvoja obce Ružiná. Dodávajú dlhodobej vízii
žiadúci operatívny aspekttým, že transformujú prioritné oblasti stratégie do konkrétnych
praktických krokov.
*úplná verzia akčných plánov obsahuje popis daného projektu/aktivity, odôvodnenie
jeho prínosu pre obec a pre splnenie jedného alebo viacerých strategických cieľov,
definovanie potrebných krokov podmieňujúcich realizáciu, stanovenie spôsobu
financovania, prípadneodhad nákladov, približné obdobie realizácie, určenie garanta
projektu a indikátory úspešnosti

Dobudovanie základnej infraštruktúry obce
Aktivita 1.1.1.2 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Aktivita 1.1.2.1 – Výstavba chodníkov v obci
Aktivita 1.1.2.2 – Rekonštrukcia chodníkov v obci
Aktivita 1.2.1.1 – Projekty úpravy verejných priestranstiev, peších zón, parkov a zastávok v
obci
Aktivita 1.2.2.1 – Projekt úpravy priestorov cintorína a okolia domu smútku v obci

Dobudovanie sociálnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti obce
Aktivita 3.2.1.1 – Úpravy a rekonštrukčné práce na existujúcich športových zariadeniach –
futbalové ihrisko – výstavba tribúny a sociálnych zariadení
Aktivita 3.2.2.1 – Projekty ihrísk a detského ihriska, klub mladých
Aktivita 3.3.1.1 – Rekonštrukcia a modernizácia budovy materskej školy
Aktivita 3.3.1.2 – Rekonštrukcia a modernizácia budovy základnej školy
Aktivita 3.5.1.1 – Majetkovo – právne vysporiadanie pozemkov s výstavbou inžinierskych
sietí pre novú individuálnu výstavbu

Tvorba a ochrana životného prostredia
Aktivita 6.2.1.1 – Likvidácia čiernych skládok

