Silné stránky

Dolné Semerovce
Slabé stránky
Príležitosti

Obec má kompletne zrekonštruovaný
OcÚ s MŠ - historická budova
bývalého kláštora
Verejné priestranstvo v tesnej
blizkosti pred budovou OcÚ je
zrekonštruované
V obci je zrekonštruované verejné
osvetleni
Takmer 100% obce je odkanalizované

Dobudovať kanalizáciu
V obci chýba vodovod
Vybudovať vodovod
Pitná voda je menej kvalitná
V obci chýva zemný plyn

Zaviesť do obce zemný plyn

Dom smútku je v zlom stave, nie sú
vysporiadané pzemky pod ním

Vysporiadať pozemky pod Domom
smútku
Rekonštruovať Dom smútku

Štátna komunikácia v obci je v zlom
stave

Rakonštruovať štátnu cestu v obci

Mietne komunikácie sú v zlom stave

Rekonštruovať miestne komunikácie v
obci

Detseké ihrisko je v zlom stave

Rekonštruovať detské ihrisko

Obec má ZŠ - malotriednu

Okolie autobusovej zastávky je
zrekonštruované
V oklí obce je pekná príroda
V okolí obce je možné vytvoriť
turistickú trasu

Využiť potenciál prírody na turistickú
trasu a cyklotrasu

Ohrozenie

Využiť potenciál prírody na turistickú
trasu a cyklotrasu

V okolí obce je možné vytvoriť
turistickú trasu
V obci nie sú neobývané domy
V obci pôsobia dánski chovatelia
ošípaných

Areál bývalého PD je zdemolovaný
Ďalšia spolupráca miestnych a
zahraničných poľnohospodárov

Zamestnávajú aj miestnych občanov
Pôdy obrábajú miestni SHR aj cudzie
firmy

Pôdy majú strednú kvalitu

V obci je Kostol sv. Jána Krstiteľa

Je potrebná rekonštrukcia kostola

Rekonštruovať kostol v spolupráci RKC

Mladí odchádzajú za prácou mimo
obce

Vytvárať podmienky pre činnosť
malého a mladého farmára

V obci je nezamestnanosť istej
skupiny obyvateľov menej
prispôsobivých

Vytvoriť v obci komunitnú prácu

Bývanie v obci je bezúečné

Možnosť výstavby domov na bývanie

Verejná doprava je dostatočná
V obci je pomník padlým v I. a II.
svetovej vojne
V cintoríne je hrob tu pôsobiaceho
kňaza, cestovateľa a spisovateľa

Obec organizuje oberačkové slávnosti,
alegorické vozy, krojov, previanočné
vystúpenia

Podpora ďalšieho zachovávania
tradícií

Znečisťovanie ovzdušia, pôdy a
spodných vôd moočovkou

Obec organizuje oberačkové slávnosti,
alegorické vozy, krojov, previanočné
vystúpenia

Podpora ďalšieho zachovávania
tradícií

V MŠ je málo detí

Hrozí zánik MŠ

Stav priestranstva na druhej strane
cesty oproti OcÚ je neupravený

Revitalizácia parku

Areál prírodného pódia je v
nevyhovujúcom stave

Rekonštruovať areál

V areáli chýba spevnená plocha

Vybudovať spevnenú plochu

Na území obce je motorest na
križovatke ciat Budapešť-Banská
Bystrica, Budapešť Nitra
Autobusové zastávky sú
zrekonštruované
Obec má prírodné pódium

