Silné stránky

Demandice
Slabé stránky
Príležitosti

Ohrozenie

Obec je bývalá stredisková obec
V obci je zabezpečená komplexná
občianska vybavenosť: škola, zdravotné
stredisko, obchd, pošta, lekáreň, kino,
MŚ

Zachovávať a rozvíjať strediskové
poslanie obce

Obec leží na križovatke významných
ciest
Je plánovaný obchvat R7

Obec udržuje verejné priestranstvo pred
OcÚ

Možnosť rozvoja podnikania a bývania
V obci je veľmi vysoká nákladná
doprava, nad 5000 áut denne
Doprava spôsobuje škody na majetku
občanov

Vybudovanie obchvatu

Pri nezmenenom stave ďalšie
poškodzovanie majetku

Mladí odchádzajú za prácou preč z obce

Nepriaznivý demografický vývoj

V obci sú neobývané domy

Hrozba nepriaznivej migrácie

Verejné priestranstvá majú prestárle
stromy a kry

Revitalizácia zelene v obci

Centrum špatia zanedbané súkromné
budovy

Dôsledné uplatnenie kompetencie
samosprávy v zmysle stavebného zákona

V obci chýbajú chodníky

Vybudovať chodníky

V obci chýba kanalizácia

Vybudovať kanalizáciu

V obci chýba vodovod
Vybudovať vodovod
Voda v obci škodlivá zdraviu

Pri zlej spolupráci s majiteľmi budú
verejné priestranstvá špatiť ruiny

Veľká finančná náročnosť investície, nie
úplne istý záujem obyvateľov o
využívanie vybudovaných sietí

Okolie obce je pekné

V okolí obce je možné vybudovať
turistickú trasu a cyklotrasu

V časti obce Hýbec je NKP Kostol sv.
Heleny z 11. storočia

Obnovenie pôvodného významu kostola,
zosieťovanie pútnych miest v regióne,
budovanie regionálnej pútnej cesty

V obci je kostol sv. Michala, je
zrekonštruovaný

Obec má zrekonštruovaný KD
V obci je čiastočne zrekonštruovaný dom
smútku

Barošov kaštiel zo 16.-17. storočia je
schátralý

Rekonštrukcia objektu

Budova OcÚ je v zlom stave

Rekonštrukcia objektu

V KD je kuchyňa v zlom stave

Rekonštrukcia kuchyne KD

Oplotenie cintorína je nevyhovujúce

Rekonštruovať oplotenie cintorína

V cintoríne chýbajú chodníky

Vybudovanie chodníkov v cintoríne

V obci sú spoločenské podujatia: Dni
obce, Jazzový festival, Súťaž vo varení
gulášu

Rozvoj a zachovávanie tradícií

Obec má galériu s tématickými
výstavami

Spolupráca a podpora

V obci je aktívny stolnotenisový klub

Spolupráca a podpora

FK má žiacke družstvo

FK nemá družstvo dospelých

V obci cvičia ženy zumbu
V obci je fitness

Spolupráca a podpora

Spolupráca a podpora
Priestory fitness sú v zlom stave

Rekonštrukcia priestorov fitness

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

Zabezpečovanie potrebného počtu
žiakov zvyšovaním kvality vzdelávania

V obci je výborne vybavená ZŠ
V areáli ZŠ je multifunkčné ihrisko
V obci je dostatok zelene

V obci sú pomníky obetiam I. a II.
svetovej vojny
Miestni podnikatelia zamestnávajú
miestnych obyvateľov v obci
V časti obce Pereš je bývalý pioniersky
tábor vhodný na Domov sociálnych
služieb

Zeleň v uliciach na verejných
priestranstvách je nevýrazná

Estetizácia verejných priestranstiev aj
mimo centra

Obec ohrozujú povodne potoka Búr

Komplexné opatrenia na ochranu pred
povodňami

Podniknúť iniciatívy na rekonštrukciu
Pionierskeho tábora na DSS

Finančná náročnosť projektu, možnosť
nezaradenia medzi priority ssprávcu
toku

