
Budova MŠ je zrekonštruovaná

Pri cintoríne je vybudované nové 

parkovisko

Cintorín má nové oplotenie, Dom 

smútku je zrekonštruovaný

V obci je vyše 300 rošný cintorín

Dokumentovať hodnoty v obci

V obci je kostol sv. Anny Budova vlhne odpsodu Riešiť izolovanie objektu

Obec má bohatú hiistóriu, 11 kúärií a 

kaštieľov

V obci bývali významné osobnosti 

Uhorského kráľovstva, sú v nej 

Príroda v okolí obce je veľmi pekná
Do hory sú zlé prístupové cesty pre 

turistov

Riešiť prístupovú cestu s vlastníkmi 

pôdy

Potok Jelšava spôsobuje v posledných 

rokoch veľké záplavy 
Budovať protipovodňové opatrenia

Finančná náročnosť projektu, možnosť 

nezaradenia medzi priority správcu 

toku

V obci je vybudovaný kameorvý 

systém

V obci sú vybudované dve nové 

autobusové zastávky

Kvalitná údržba a starostlivosť o 

objekty občianskej vybavenosti dávajú 

obci ráz dobre spravovanej obceŠtane na ihrisku sú zrekonštruované

V obci je úsporné osvetlenie

Lontov

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenie
Budova OcÚ je zrekonštruovaná



Rekonštruovať chodníky v obci

Je potrebné zahustiť zeleň prvkami 

parkovej zelene

V kaštieli je ZSS Platan

Existujúce chodníky je potrebné 

rozšíriť na štandardnú šírku

V obci chýba centrálna zóna, centrum Budovať centrálnu zónu obce

Chýbajú chodníky Budovať chodníky v obci

V obci je zlá kvalita vody znečistená 

žumpami

Verejné priestranstvá obce sú 

udržiavané
Zeleň v obci je jednotvárna

Vybudovať vodovod

V obci chýba kanalizácia Vybudovať kanalizáciu

Veľká finančná náročnosť investície, 

nie úplne istý záujem obyvateľov o 

využívanie vybudovaných sietí

V obci chýba vodovod Veľká finančná náročnosť investície, 

nie úplne istý záujem obyvateľov o 

využívanie vybudovaných sietí

Zlý stav pôvodnej časti objektu Rekonštrukciu pôvodnej časti objektu

Chýba Kalvária a kaplnka v areáli
Vybudovanie Kalvárie obce, jej 

zosieťovanie s pútnou cestou

Pokles náboženského cítenia hlavne 

mladej generácie, strata záujmu o 

cirkevné hodnoty a prejavy

Nedokončené rekonštrukcie v areáli
Dokončiť komplexnú rekonštrukciu 

areálu

Zlý stav anglického  parku v areáli Obnova anglického parku

V obci je vyše 300 rošný cintorín

V obci je aj židovský cintorín

Dokumentovať hodnoty v obci



Neochota podnikať - neúnosné daňové 

a odvodové zaťaženie podnikateľov

Rekonštruovať chodníky v obci

V obci je spevokol zo všetkých 

vekových skupín

Obec má knižne spracovanú históriu

V obci je FK Mužstvo tvoria cudzí hráči Podpora akktivít

V obci je posilňovňa Podpora akktivít

Niektorí z tejto migrácie sa snažia 

zamestnať
Vysoká nepriaznivá migrácia do obce

Potreba vybudovať komunitné 

centrum

Podpora akktivít

Podpora akktivít

V obci sú dva objekty ZŠ, slov. a maď., 

ich stav je zlý

Zrekonštruovať objekty, hľadať 

možnosti využitia, napr. DSS, 

komunitné centrum a i.

Rozsiahle detské ihrisko v obci 

využívajú len neprispôsobiví obyvatelia 

z nepriaznivej migrácie do obce

Oplotenie a využívanie kamerového 

systému na ochranu majetku obce
Úplná devastácia areálu

V obci je máli pracovných príležitostí

V minulosti odchádzali obyvatelia obce 

za prácou do zahraničia, teraz menej

Objekty bývalého PD sú zdemolované, 

sú v súkromnom vlastníctve

V obci sa darí včelárstvu, dorábajú 

kvalitný med

Miestni pestujú vinič len pre vlastnú 

spotrebu
V obci sú zanedbané vinohrady

Polia obhospodarujú miestni SHR a 

cudí
V obci sú aj neobhospodarované polia

Možnosť rozvoja farmárčenia

Existujúce chodníky je potrebné 

rozšíriť na štandardnú šírku

Miestne komunikácie sú opravované 



Brehy potoka sú neudržiavané Možnosť využívania vo voľnom čase
V prípade neudržiavania brehov je 

hrozba záúplav

Neprispôsobiví obyvatelia zanedbávajú 

hygienu a starstlivosť o svoje bývanie

Potreba vybudovať komunitné 

centrum

Nepochopenie iniciatívy zo strany 

cieľovej skupiny

Chýba mulltifunkčné ihrisko

Obec má čisté životné prostredie

Obec je z hľadiska dopravy tichá

Obec je vhodná na bývanie

V obci sú opustené, neobývané domy Hrozba nepriaznivej migrácie

Pôvodne boli v okolí obce bohaté 

majere

Majere zasiahla nepriaznivá migrácia, 

postupne sa devastujú

Hospodársky zánik lokalít, devastácia 

okolitého životného prostredia

Obec nemala svoj typický kroj

Zistenie podoby pôvodného 

sviatočného  oblečenia, možnosť 

využitia pri nových tradíciách - dožinky 

a i.

V obci je posilňovňa Podpora akktivít


