
V okolí obce je pekná príroda

V obci sú dve ZŠ, slov. a maď. Obec plní funkciu vzdelávacieho centra
Dve ZŠ nedolážu naplniť potrebný 

počet žiakov

Možnosť vybudovať turistickú  trasu

Možnosť vybudovať cyklotrasu

V kaštieli Ivánkovcov sídli Skautský 

oddiel

Výchova a formovanie mladých z obce 

a okolia

V obci je zrekonštruovaná požiarna 

zbrojnica

Dobré podmienky na fungovanie 

dobrovoľného hasičského zboru

V obci je FK dospelých aj dorast Podpora rozvoja športu v obci

V obci je Penzión Julkin dvor
Možnosť ubytovania a reštauračného 

stravovania

V obci pôsobí CSEMADOK Rozvoj kultúrneho života

V obci je veľký KD KD je v zlom stave

Miesto na kultúrne podujatia

KD je potrebné zrekonštruovať

V obci pôsobia urbárske spoločenstvá, 

poľovníci

Obyvatelia obce sa organizujú pri 

správe svojich záujmov

Obec má partnerskú obec
Spolupráca na spoločenských 

podujatiach

Plášťovce

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenie
Obec má spracovaný ÚPD Garancia plánovaného rozvoja obce



Finančná náročnosť projektu, možnosť 

nezaradenia medzi priority ssprávcu 

toku

V svahovitom teréne obecného 

cintorína je zlý prístup

Riešiť bezpečnosť a dostupnosť 

návštevníkov cintorína

Centrum obce má zrekonštruované 

časti
Centrum je nedokončené Dobudovať centrálnu časť obce

Koryto potoka je zanášané 

Upraviť koryto a okolie, pripraviť 

podmienky na oddych obyvateľov obce

Veľká finančná náročnosť investície, nie 

úplne istý záujem obyvateľov o 

využívanie vybudovaných sietí

V obci je zemný plyn

Okolie potoka je zarastené 

V obci je kanalizácia 30% Dobudovať kanalizáciu v obci 

Obec ohrozujú povodne Riešiť protipovodňové opatrenia

V obci chýbajú chodníky Dobudovať chodníky

Verejná zeleň je nevýrazná Revitalizovať verejnú zeleň

Oporný múr okolo kaštiela je v zlom 

stave
Rekonštrukcia oporného múra

MK sú v zlom stave Rekonštrukcia MK

V obci chýba Domov dôchodcov Vybudovať Domov dôchodcov

Je v zlom stave
Po rekonštrukcii ďalšie možnosti 

využitia
V obci je obecná sýpka

V obci je niekoľko autobusových 

zastávok

V obci je Pošta

Obecné budovy sú schátralé Rekonštrukcia obecných objektov

V obci je zdratotné stredisko a lekáreň



V obci sa darí včelárstvu Rpzvpj farmárčenia
Neochota podnikať, vysoké daňové a 

odvodové zaťaženie podnikateľov

Verejná doprava do obce je vyhovujúca

Poloha obce je mimo frekventovanej 

dopravy
Čisté životné prostredie

V obci pestujú vinohrad Rpzvpj farmárčenia
Neochota podnikať, vysoké daňové a 

odvodové zaťaženie podnikateľov

V obci je jazero vhodné na rybolov Príležitosť na turizmus

V obci je zemný plyn

V obci je vodovod


