Silné stránky

Horné Semeovce
Slabé stránky
Príležitosti

V obci je zrekonštruovaný OcÚ

Možnosť ďalšieho využitia na
kancelárske alebo ubytovacie priestory

V budove OcÚ sú voľné priestory

V obci je ZŠ

Objekt je v zlom stave

Zrekonštruovať exteriér a interiér

V obci je KD

Objekt je v zlom stave

Zrekonštruovať exteriér a interiér

Objekt je v zlom stave

Zrekonštruovať exteriér

V cintoríne chýbajú chodníky

Vybudovať chodníky

V obci je kostol RKC

Kostol znehodnocuje vlhké podložie

Zrekonštruovať exteriér a interiér

V obci je športové ihrisko so šatňami

Interiér šatní je v nevhodnom stave

Zrekonštruovať interiér

Objekt bývalej MŠ, kde pôsobí je v
nevhodnom stave

Zrekonštruovať exteriér a interiér

V cintoríne obci je Dom smútku

V obci je FK dospelých
V obci je Fitness klub mužov a žien
V obci je možné cvičiť aerobic
V obci pôsobí detský folklórny súbor
Agátik
V obci je veľmi aktívny Klub
dôchodocov
Verejné priestranstvá obce sú
pravidelne kosené

Zviditeľňovanie obce, zachovávanie
tradícií, aktívny spoločenský život
Verjné priestranstvá sú nevýrazné,
chýbajú v nich prvky parkovej výsadby

Oživiť verejné priestranstvá,
revitalizovať prestárlú zeleň

Ohrozenie

Verejné priestranstvá obce sú
pravidelne kosené

Verjné priestranstvá sú nevýrazné,
chýbajú v nich prvky parkovej výsadby

Oživiť verejné priestranstvá,
revitalizovať prestárlú zeleň

V obci chýba chodník pri hlavnej ceste

Vybudovať chodník pri hlavnej ceste

V obci nie je vybudovaná centrálna časť
obce

Vybudovať centrálnu časť obce

Plocha pred amfiteátrom nie je
spevnená

Vydláždiť priestor pred amfiteátrom

Na ihriskách nie je dostatok prvkov

Rozšíriť detské ihriská o nové prvky

Stromy v parku sú prerastené a
neudržiavané

Revitalizovať park

V parku chýbajú chodníky

Vybudovať chodníky

Plot okolo parku je miestami
poškodený

Rekonštrukcia oplotenia

Kaštieľ dlhodobo chátra

Zakonzervovať kaštieľ ako zrúcaninu a
sprístupniť ho

Vinohrady v obci sú zanedbané

Možnosť farmárčenia

MK sú v dobrom stave, sú udržiavané
V obci je nový amfiteáter
V obci je vybudované trhové miesto pri
amfiteátri
V obci sú 2 detské ihriská

V obci je 2 hektárový park

V obci v parku je ruina kaštieľa

V obci sú udržiavané vínne pivnice

Možnosť využiť pivnice na obecné
podujatie

V obci intenzívne zachovávajú tradície
V obci majú zachované kroje
Mladí a starí spolupracujú pri obecných
podujatiach
V obci je náučný chodník Imre Ivánku
so zameraním na rastliny a živočíchy

Možnosť prevzatia role regionálneho
nositeľa tradícií

V obci sú neobývané domy

Hrodí nepriaznivá migrácia do obce

Poľnohospodárske pôdy sú obrábané
veľkým súkromným podnikateľom
Objekty bývalého PD a ŠM sú využívané
V obci sú viacerí podnikatelia

Zanestnávanie miestnych občanov

Obec vyrába tkané koberce

Zanestnávanie miestnych občanov
Zanestnávanie miestnych občanov

Obec vyrába zámkovú dlažba

Zabezpečenie materiálu na dlažbu vo
vlastnej réžii

Okolie obce je príjemné
V blízkosti obce je lesík vo vlastníctve
ŠL

Možnosť budovania turistickej trasy a
cyklotrasy

V lesíku je krypta rodiny Wiczekovcov

Hranicou katastra tečie potok
Štiavnička

V obci chýbajú mosty pre peších cez
potok Štiavnička
Spôsobuje zvýšené spodné vody,
poškodzuje aj majetok občanov
Koryto potoka je zanesené

Vybudovať lávky
Riešiť vyčistenie a prehĺbenie koryta
Využívať brehy potoka na oddych
Ohzrozovanie bezpečnosti chodcov

V obci je frekventovaná doprava
Poškodzovanie majetku vibráciami
Z obce je dobré dopravné spojenie
Občania obce sú väčšinou zamestnaní v
obci alebo regióne

Možnosť aktívneho spoločenského
života

Občania obce sú väčšinou zamestnaní v
obci alebo regióne
Občania pracujúci v zahraničí sa vracajú
domov

Možnosť aktívneho spoločenského
života
Zachovať priaznivý demografický vývoj
V obci chýba lekáreň

Vyvinúť aktivity na zriadenie lekárne

V obci vedú kroniku od minulého
storočia
Obec vydala knihu o histórii obce

Zachovanie historických faktov o obci

V obci pôsobil Imre Ivánka, zakladateľ
ČK v Uhorsku
Vybudovať kanalizáciu

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

Vybudovať vodovod

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

V obci je nevyhovujúci internet

Riešiť optickým káblom

Zaradenie medzi priority investora

V obci je zastaralé verejné osvetleni

Rekonštruvoať verejné osvetlenie

V obci chýba kamerový systém

Vybudovať kamerový systém

Web obce graficky nevýrazný

Graficky upraviť web obce

V obci chýba kanalizácia

V obci chýba vodovod
Voda v studniach je nevyhovujúca

V obci sú čierne skládky
Vybudovanie zberového dvoru na
nakladanie s odpadom

Obec separuje odpad
V obci chýba zberový dvor

