Silné stránky

Obec Horné Turovce
Slabé stránky
Príležitosti

Krupinica má neupravené okolie, nie je
vhodná na prechádzky a oddych
Dedina má dve časti, relatívne obe
samostatné, jedna je v tichej prírode

Ľachká dostupnosť umožňuje
podnikania v obci aj pre podnikateľov z
iných obcí
V okolí obce je možné vybudovať
turistickú trasu a cyklotrasu
Udržiavanie okolia potoka, príprava
prostredia na prechádzky
Využiť potenciál tichého prostredia na
budovanie bývania

V obci chýba kanalizácia

Vybudovať kanalizáciu

Budova OcÚ si vyžaduje komplexnú
rekonštrukciu, v budove je aj Knižnica

Rekonštruvať budovu s novým zámerom
využitia

KD je potrebné zrekonštruvať

Rekonštruovať KD

Obec má dobrú geografickú polohu
V okolí obce sú lesy
Pri obci tečie potok Krupinica

V obci je zrekonštruvaný kaštieľ, možné
využiť ho pre potreby OcÚ a Knižnice a
aj na spoločenské účely

Chýba pripojenie na zemný plyn

V obci je požirana zbrojnica má
zrekonštruvoanú strechu
V obci je MŠ, má nové okná
V obci je štadión

Kostol sv. Jakuba
Fara RKC obnovená

Dobudovanie pripojenia objektu na
zemný plyn
Využitie objektu pre potreby OcÚ,
Knižnice atď.
Rekonštruovať objekt podľa potreby

Zlé energetické hodnoty budovy MŠ,
zatepliť, vymeniť vstup
Zlý stav šatní, kúrenia, rozvodov sietí,
toaliet, lavičiek
Dom smútku je v zlom stave, vyžaduje si
generálnu opravu
Zlý stav budovy, rieši cirkev

Rekonštruovať objekt podľa potreby
Rekonštruovať objekt podľa potreby
Rekonštruovať objekt podľa potreby
Rekonštruovať objekt podľa potreby

Ohrozenia

Nánosy odpadu pri záplavách

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

Fara RKC obnovená
Zlý stav oplotenia cintorína

Rekonštruovať podľa potreby

Chýba centrálna parková časť obce - v
okoli autobusovej zastávky

Vybudovať centrálnu časť obce

Chýbajú prvky vo verejnej zeleni
stromy, kríky, kvety

Obnova a revitalizávcia zelen v obci

V obci je nové detské ihrisko,
certifikované

V obci je FK

Podpora činnosti FK a športu v obci

V obci sa organizujú dôchodcovia

Podpora činnosti dôchodcov

V obci je spevokol

Podpora činnosti

V obci pôsobili významné osobnosti
rodiny Pongráczovej

Občania majú nízke povedomie na
zachovavanie tradícií

Propagácia historicky významných
osobností
Zameranie sa na tradície v obci
Finančná náročnosť projektu, možnosť
nezaradenia medzi priority ssprávcu
toku

Štátna cesta cez obec je v zlom stave

V obci je kaeňolom s dostatočnou
kapacitou stavebného kameňa
Na území obce prevádzkujú
fotovoltaickú elektráreň

Obec zaťažuje kamiónová doprava Šahy,
Plášťovce, Veľký Krtíš
Kameňolom nezamestnáva miestnych
obyvateľov

Ďalšie poškodzovanie stavu štátnej cesty
v ibci
Využívanie prírodného kameňa na
stavebné účely

V obci chýbajú chodníky

Vybudovať chodníky v obci

Cez rieku Krupinica sú 2 mosty v zlom
stave

Rekonštruovať mosty v obci

Cez rieku Krupinica sú 2 mosty v zlom
stave
Pôvodné kúrie v obci sú v dezolátnom
stave
V obci funguje separovaný odpad

Občania zakladajú čierne skládky

V obci je dobre zabezpečená verejná
doprava , smer Šahy-Plášťovce
Obec je pre obyvateľov pokojná a
bezpečná
Majetok bývalého PD je využívaný

Rekonštruovať mosty v obci
Riešiť technický stav v zmysle
stavebného zákona
Ďalšia propagácia zvyšovania
efektívnosti separovania
Dobré podmienky na zamestnanie mimo
obce

Pôda je ílovitá

V obci je poľovný revír s dostatkom zveri
V obci sú 2 obchody so zmiešaným
tovarom
V obci je súkromná pálenica
V obci pôsobí 1 vinár, spracovateľ

Vinohrady sú zanedbané
Obci chýba multiifunkčné ihrisko
Obec usporadúva obecné slávnosti
sporadicky

Možnosť rozvoja činnosti pestovaním
vlastného ovocia na pálenie
Propagáciou vinárstva zviditeľniť
vinohradníctvo
Vybudovať multifunkčné ihrisko

