
Obyvatelia sú zamestnaní v  miestnych 

firmách

Hrozba nepriaznivej migrácie

Možnosť okamžitého využitia objektu na 

výrobu

Vybudovať cyklotrasu

Rekonštruovať káblovú televíziu

Dobré podmieny na bývanie

Vybudovanie parku na druej strane cesty 

pred OcU

Vybudovať multifunkčné ihrisko

Vybudovať Workout ihrisko

Vybudovať oddychovú zónu

Vybudovať detské ihrisko

Silné stránky Slabé stránky

V obci sa zlepšila starostlivosť o verejné 

priestranstvá

Priestory na druhej strane cesty pred 

OcÚ sú neupravené

Tupá

Príležitosti Ohrozenie

V obci chýba Workout ihrisko

V obci chýba oddychová zóna

V obci chýba detské ihrisko v oddychovej 

zóne

V obci je zavedený zemný plyn

Priestor na druhej strane cesty je vhodný 

na multifunkčné ihrisko, oddychovú 

zónu, Worout ihrisko a i.

V obci chýba multifunkčné ihrisko

V obci je vybudovaný vodovod

Káblová TV má nevyhovujúci stav

V obci je opustený areál firmy FurniFinish

V obci je káblová televízia

Obec nie je zaťažená dopravou

V okolí obce je možnosť vybudovať 

cyklotrasu

Areál PD časti Chorvatice je schátralý

V obci je dostatok domov na predaj

Areál PD v obci Tupá je v prenájme 

súkromných osôb

V obci pôsobí firma Keramik Studio



Zachovávanie a rozširovanie muzeálnej 

zbbierky

Propagácia Múzea  v regionálnom 

kontexte

Naďalej zachovávať a rozvíjať tradičné 

podujatia v obci

Dokončiť rekonštrukciu MŠ

Podpora činnosti ľudového  súboru

Vybudovať posilňovňu

Riešiť umiestnenie Múzea v sedliackom 

dome

Rekonštruovať KD a Múzeum

Budovanie spoločných bytových domov

Vybudovanie amfiteátra

Nepriaznivý demografický vývoj

Vybudovať kanalizáciu

Veľká finančná náročnosť investície, nie 

úplne istý záujem obyvateľov o 

využívanie vybudovaných sietí

Riešiť majetkoprávne vzťahy pod 

budovou OcÚ

Vybudovať chodníkyV obci chýbajú chodníky

Mladí odchádzajú pracovať mimo obce

V obci chýba kanalizácia

Pozemky pod budovou Ocú nie sú 

vysporiadané

KD kapacitne vyhovuje potrebám obce Stav budovy OcÚ a KD a Múzea je zlý

V obci nie sú neprispôsobiví občania
Zlý stav budov sociálne slabších 

obyvateľov

V obci chýba amfiteáter

V obci sú sedliacke domy vhodné na 

budovu múzea

Obec má bohatú muzeálnu expozíciu 

miestnej histórie

Mladí ľudia sú v obci aktívni pracujú v 

ľudovom súbore

V obci chýba poislňovňa

V obci sú tradičné podujatia: Fašiangy, 

divadlo, koledy, Betlehemské hry, 

obecné dni, Jánske ohne

Obec zachováva tradície, na slávnostiach 

používa kroje

Obec má MŠ Budova MŠ je z časti zrekonštrovaná



Dobudovanie Domu poľovníkov na 

reprezentačné priestory

Podporovať rozvoj športu

Finančná náročnosť projektu, možnosť 

nezaradenia medzi priority ssprávcu toku

Dobudovať Dom smútku v Tupej

Prijať opatrenia na zamedzenie tvorby 

čiernych skládok

Slabá vymožiteľnosť práva vyplývajúcich 

z kompetencie obce 

Riešiť možnosti zabezpečenia 

opatrovateľskej služby vobci

Dobudovať Dom smútku v Chorvaticiach

Rekonštruovať kostol v Tupej

Riešiť možnosti odvodnenia územia v 

blízkosti majetku občanov

Riešiť protipovodňové opatrenia

Riešiť údržbu brehov riečky

Iniciovať obnovenie vlakového spojenia
Dlhodobý nezáujem štátu o prevádzku 

lokálnych železničných spojov

Podpora malých a mladých farmárov z 

dotačného systému

Propagácia, úprava okolia na 

zviditeľnenie hodnoty

Neochota podnikať - neúnosné daňové a 

odvodové zaťaženie podnikateľov

Doprava do obce je vyhovujúca Obci chýba zrušené vlakové spojenie

V obci je FK

Vo voľnom čase sú možnosti na stolný 

tenis

Brehy riečky Štiavnička sú zarastené, nie 

je možné ich využívať na oddych

V obci sú vysoké hladiny spodných vôd

Znečistené koryto riečky a brehy 

spôsobujú záplavy

Pôvodní obyvatelia obce sú hrdí na svoju 

obec

Obec zabezpečuje stravovanie pre 

starších a odkázaných občanov
Chýba opatrovateľská služba v obci

V obci je kostol v časti Chorvatice
Dom smútku v časti Chorvatice nemá 

prístrešok

Kostol je potrebné rekonštruovať

V obci je lipa z roku 1896

Dom smútku v obci Tupá nemá prístrešok

Veľká väčšina občanov separuje odpad V obci sa vytvárajú divoké skládky

V obci je Poľovnícke združennie

Poľovnícke združenie má svoj Poľovný 

dom
Poľovný dom je v zlom stave

V obci je kostol v Tupej, vo vlastníctve 

obce

V obci sa rozvíja zakladanie ovocných 

sadov


