Šahy
Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenie

Minimalizované vlakové spojenie,
Štúrovo
Nedokončená železničná trať v MR - 6,3
km

Medzinárodné železničné spojenie
Zvolen-Budapešť

Priorita SR

V meste nie sú pracovné príležitosti

Pracovné príležitosti sú riešené v
maďarskom pohraničí

Mesto nemá vo vlastníctve pozemky
pre investora
Mesto má dostatok zelených plôch

Zeleň je zastaralá

Revitalizácia zelene

Životné prostredie je znečisťované
dopravou

Strategická investécia - obchvat mesta

V meste sa nenakladá s BRO

Informačná kampaň pre domácnosti v
RD, domáce kompostoviská
Kompostéri na sídliská

Chýbajú rekreačné plochy

Budovať a upravovať plochy na
rekreáciu

Detské ihriská sú zastaralé a nespĺňajú
predpisy

Rekonštrukcia detských ihrísk

Chýbajú rekreačné športoviská pre
verejnosť
V meste nie je KD
Budovu Mestskej knižnice a Klubu
seniorov je potrebné rekonštruovať
Priestory múzea a galérie sú
nevyhovujúce a kapacitne
nedostatočné

Budovať rekreačné športoviská pre
verejnosť
V meste je dostatok priestoru na
kulktúrne podujatia vo vhodných
Energetické zhodnotenie objektu,
rekonštrukcias interiéru
Riešiť umiestnenie vo vyhovujúcich
priestoroch

Priority SR

Priestory múzea a galérie sú
nevyhovujúce a kapacitne
nedostatočné
Občania nemajú záujem o kultúrny
život
Stav kultúrnych pamiatok je
nevyhovujúci
V meste chýbajú drobné remeselné
služby
V meste nie je TIK
Mesto neriadi manažment cestovného
ruchu
V okolí mesta sú čierne skládky
Hala T-18 je v dezolátnom stave
nepoužiteľná

Riešiť umiestnenie vo vyhovujúcich
priestoroch
Spoločenský a kultúrny úpadok v meste

Nie je možné recyklovať výrobky,
zvýšenie spotreby a plytvanie
Zriadiť kanceláriu TIK v centre mesta
Spolupráca s mestom Dudince
ohľadom náštev kúpeľných hostí na
podujatiach v meste
Dôsledne uplatňovať kompetencie
samosprávy
Vybudovať nový onjekt

V meste pôsobia skauti
Kultúrny život v meste je rozmanitý
Mesto má ideový zásobník projektov
Mesto má zaujímavé okolie

Možnosť budovania cyklotrás a
turistických trás

Mesto spolupracuje s družobnými
mestami

Výmenné kultúrne podujatia

V meste sú 3 gymnáziá a dve odborné
školy
V meste pracuje aktívne Klub seniorov
s dobre riadeným manažmentomv

Hrozí postupný zánik pre demografický
pokles obyvateľstva v regióne

V meste pracuje aktívne Klub seniorov
s dobre riadeným manažmentomv
V meste pôsobia včelári

Rozvoj malých fariem

V meste sú súťažní vinári

Prezentácia vinárov v regióne

Vysoké daňové a odvodové zaťaženie
podnikateľov

V meste sú MSP
Excentrická poloha vzhľadom a
administartívne centrá
Možnosť rekreácie pre obyvateľov
mesta

Prihraničné prostredie
Blízkosť kúpeľných miest s liečivou
vodou
Vybudovaná infraštruktúra kanalizácia, vodovod, plynovod

Infraštrukturálne atraktívne prostredie

Dostatok stravovacích a ubytovacích
kapacít v meste

Možný rozvoj v zmysle predmetov
záujmu
Využívanie miestnou, regionálnou a
tranzitujúcou klientelou

V meste je ZUŠ

Kultúrny rozvoj mesta

Aktívni tretí sektor

Vybudovaná sieť odborných lekárov
Vybudované zariadenie pre seniorov a
denný stacionár pre seniorov
Vybudovaný denný stacionár pre
zdravotne znevýhodnených
Zavedený separovaný zber odpadov

Nezáujem mladých lekárov o
pôsobenie v metsa
Kapacitne nestačí uspokojiť potreby

Efekt tejto výhody sa nedostavuje

Zánik ambulancií odborných lekárov
Riešenie kapacitných problémov v
inom objekte
Rozvoj komunitnej práce

Nedostatok zberových nádob na
sídliskách, veľká nečistota nádob a
priestoru stojísk
Nedobudované MK, poškodené
chodníky
Objekt nemocnice je v zlom
technickom stave

Riešiť organizovanie separovania
odpadu
Dobudovať MK a chodníky
Riešiť rekonštrukciu objektov

Znižovanie efektívnosti separovania
odpadu

Budova gymnázia je energeticky
náročná

Energeticky zhodnotiť objekt

Prudký pokles obyvateľstva
Nevyužitý potenciál rieky Ipeľ
Zlý technický stav amfiteátra, zlá
poloha amfiteátra
Dom smútku je v dezolátnom stave
zvnútra aj zvonku

Prestarnutie obyvateľstva
Možnosť spojenis obcí regiónu vodnou
turistikou
Riešiť osud objektu
Rekonštruovať Dom smútku

Hrobové miesta pôsobia
neusporiadane, neriadene

Riešiť organizované usporiadanie
hrobových miest, pacelizáciu a
budovanie chodníkov

V cintoríne chýba verejné osvetlenie

Dobudovať verejné osvetlenie

V cintoríne je nedostatok prístupov k
vode
Budova šatní na štadióne je v zlom
stave

Dobudovať estetický prístup k vode na
viacerých miestach

V areáli štadióna sú predané plochy s
nerealizovanou investíciou
Budova bývalej poľnohospodárskej
školy je v zlom stave
Na sídlisku Tabán chýbajú akékoľvek
možnosti na šport pre deti a dospelých
V meste je nedostatok nájomných
bytov
Na sídliskách je nedostatok parkovacích
miest
Rekonštrukcia budovy Radnice je
nedokončená

Kritický stav žiakov bilingválneho
gymnázia

Rekonštruovať objekt
Doriešiť majetkové vzťahy pozemkov
Vybudovať multifunkčný športový areál
Rekonštrukcia objektu
Vybudovvanie športovísk
Budovať nájomné byty
Vyznačiť parkovacie miesta a hľadať
nové priestory
Dokončiť rekonštrukciu objektu

Interiér prízemia krídel Radnice je
vlhký, tmavý a chladný

Rekonštruovať objekt

V meste je nevyužitý pozemok pod
bývalou MŠ oproti budovy Hotela
Blankyt
Historická dlažba je zaliata asfaltom

Citlivý prístup k rekonštrukcii MK a
chodníkov

V meste chýbajú informačné a smerové
Vybudovať informačný systém v meste
tabule ulíc a objektov
Imformačné tabule MsÚ sú zanedbané,
Skvalitniť informačný systém v meste
špinavé a neestetické
Historický dvor Radnice je v
Upraviť priestory dôstojne k objektu
dezolátnom stave
Radnice
Poschodie pravého krídla Radnice je
Rekonštruovať objekt a ekonomicky ho
neúčelne využívané a je v dezolátnom
zhodnotiť
stave
V meste je málo smetných košov na
uliciach
Doprava na sídliskách je preťažená a
neriadená
V meste pôsobia tri icrkvi, RKC, ECAV a
RC

Riešiť jednosmernosť premávky
Rozvoj ekumenizmu

Cesta do cintorína na ulici Petőfiho je v
dezolátnol stave
Doprava pred Billou je neriadená a
ohrozuje chodcov aj vodičov

Mesto má významnú Kalváriu

Riešiť smetné koše

V cintoríne chýba parková plocha
Riešiť jednosmernosť premávky

City park je v dezolátnom stave

Rekonštruovať areál a nastaviť pravidlá
starostlivosti o vzniknuté hodnoty

Chodníky sú nekomfortné, schody sú
poškodené a nebezpečbé, chýba
parková plocha

Dobudovať potrebné vybavenie
Kalvárie

V meste je na Psom vrchu množstvo
predaných pozemkov, na ktorých sa už
aj 25 rokov nestavia
Budova bývalého opátstva chátra
V okolí mesta sú čierne skládky
Zeleň v mestských častiach je
nevýrazne upravovaná
V mestských častiach chýbajú detské
ihriská
V mestských častiach chýbajú
športoviská
V meste je tzv. azylový dom v zlom
technickom stave
V meste je veľká
skupinaznevýhodnených ľudí

Nedostatok pozemkov pre tých, ktorí
chcú skutočne stavať domy
Rekonštruovať objekt na regionálne
kultlúrne centrum
Likvidácia z dotácie environmentálneho
fondu
Parková výsadba zelene
Vybudovať detské ihriská
Vybudovať športoviská
Rekonštrukcia objektu
TSP a komunitná práca

Budova CSEMADOKU je v zlom stave

Rekonštruvoať objekt

Budovy MŠ sú v zlom stave

Rekonštruvoať objekty

