Silné stránky

Hokovce
Slabé stránky
Príležitosti
Obec je zaujímavá z hľadiska
vybudovanej infraštruktúry
Obec je zaujímavá z hľadiska
vybudovanej infraštruktúry

V obci je vybudovaný vodovod
V obci je vybudovaný plynovod
zemného plynu
V obci sa dobudováva kanalizácia

Ohrozenie

Chýba 30% kanalizácie

Vybudovať kanalizáciu v obci

Verejná doprava je vyhovujúca
Miestna medzinárodná cesta je
preťažená
V okolí obce je pekné životné
prostredie

Možnosť relaxu v prírode, turizmus,
cykloturistika

V katastri obce sú 2 poľovné revíry
Jeden revír poskytuje nadštandardné
služby ubytovania a spracovania

Zviditeľňovanie obce
Vstup do areálu len za poplatok
Vytvoriť miestnu turistickú trasu a
napojenie cyklotrasy v chotári obce

Obcou prechádza cyklotrasa z Dudiniec

V obci je hisitorický obecný park

Verejné priestranstvá sú nevýrazné

Revitalizovať verejné priestranstvá

MK sú po budovaní sietí v zlom stave

Rekonštrukcia MK po dobudovaní sietí

Priestranstvo parku je v zlom stave

Vyňať areál z pôdneho fondu
vabudovať zariadenie pre seniorov

Budova OcÚ je v zlom stave

Rekonštruovať objekt

Budova KD je v zlom stave

Rekonštruovať objekt

Dom smútku je v zlom stave

Rekonštruovať objekt

Vylúčenie mestnych obyvateľov z časti
územia svojho okolia

Dom smútku je v zlom stave

Rekonštruovať objekt

V cintoríne chýbajú chodníky

Budovať chodníky v rámci parcelizácie
cintorína

V centre obce chýba parkovisko

Vybudovať parkovisko

V obci chýba centrálna oddychová zóna

Vybudovať centrálnu zónu s lavičkami,
chodníkmi, altánom

Detké ihrisko je v dopravne
frekventovanej časti obce

V budobe bývalej ZŠ je MŠ

Majetkoprávne vzťahy pod
parkoviskom

Premiestniť detské ihrisko
Riešiť iné využitie priestranstva

Pri hlavnej ceste nie sú chodníky

Vybudovať chodníky

V obci je budova bývalej fary v zlom
stave

Zrekonštruovať objekt

Objekt je v zlom stave

Zrekonštruovať objekt

Objekt nemá v súčasnosti určené ďalšie
využitie

Zviditeľňovanie obce
V obci sú významné objekty
cestovného ruchu, hotel, kaštieľ,
penzión

Zamestnanosť miestneho obyvateľstva
Zachovanie kultúrnej hodnoty

V obci sú ubytovacie a stravovacie
kapacity

Rozvoj cestovného ruchu

V obci pôsobia podnikateľské subjekty

Zabezoečenie služieb obyvateľstvu

V obci je vybudovaný denný stacionár

Poskytovať službu odkázaným
občanom

Možnosť odmietnutia zariadenia

Možnosť farmárčenia

Komplikovaný dotačný systém štátu,
vysoké daňové a odvodové zaťaženie
podnikateľov

V obci sú využívané poľnohospodárske
pôdy
V obci sa budujú vinohrady

V obci sa obnovujú staré vinohrady

Možnosť farmárčenia

Komplikovaný dotačný systém štátu,
vysoké daňové a odvodové zaťaženie
podnikateľov

V obci sú súťažní vinári
V obci úplne zaniklo ovocinárstvo
V obci je málo pracovných príležitostí
Obyvatelia dochádzajú do práce hlavne
do Dudiniec
Vzdelaní ľudia odchádzajú z obce

Spoločenský úpadok v obci

Obec zasiahla nepriaznivá migrácia do
obce

Príležitosť na komunitnú prácu

Je v zlom technickom stave

Zrekonštruovať objekt

Spoločenský úpadok v obci

Obyvatelia sú hrdí na svoju obec
Obyvatelia radi bývajú vo svojej obci
V obci je Kostol sv. Petra a Pavla RKC
V obci je nová budova fary RKC
Obec usporadúva obesné podujatia a
slávnosti pre občanov
Športovo spoločenské stretnutia
obyvateľov

V obci je tradícia pouličného futbalu
V obci nie je FK

Hrozí zánik skupinového športu v obci

V obci sú vínne pivnice

Navštevujú ich kúpeľní hostia

V hoteli sú tradičné kultúrne podujatia,
stretnutia a sympóziá

Zviditeľňovanie obce
Mladí z obce odchádzajú do zahraničia

Demografický úpadok obce

Mladí z obce odchádzajú do zahraničia
Hodnota nehnuteľností v obci je vysoká
vďaka susedstvu s Dudincami

Demografický úpadok obce
Nehrozí lacný predaj vyvolávajúci
nepraiznivú migráciu do obce

V obci chýba multifunkčné ihrisko

Vybudovať MLTF ihrisko v obci

Športové ihrisko obce je od ruky a je v
katastri Dudiniec

Malé využívanie areálu

Obec má svoju časť Kráľovičová s
kompletnou infraštruktúrou
Na verejných priestranstvách chýbajú
malé parky
Studne s pitnou vodou sú zničené
Obec zachováva svoj vidiecky charakter

Vybudovať malé parky
Zachrámiť a zrekonštruovať jedinú
funkčnú studňu vo vidieckom duchu
Citlivý výber vidieckych parkových
prvkov

V obci chýba zberový dvor na odpad

Vybudovanie zberového dvora

V obci je budova bývalej baterkárne v
zlom stave v súkromnom vlastníctve

Rekonštrukcia objektu

Nezáujem vlastníka o objekt

Realizovať protipovodňové opatrenia

Zaradenie medzi priority správcu toku

V pivničných domčekoch pri obci je
zavedená elektrická energia a vodovod
Koryto a brehy potokov Veperec a
Štiavnička sú zanedbané
Potoky ohrozujú majetok občanov

