Silné stránky

Veľké Turovce
Slabé stránky
Príležitosti

Dobrá geografická poloha, blízkosť
mesta Šahy

Vhodné na individuálnu i skupinovú
výstavbu

Bezpečné spoločneské prostredie
Úrodné pôdy, využívané SHR a s.r.o.
Hydrogeologický význam vodného
toku - potok Krupinica

Ohrozenie

Pracovné príležitosti pre obyvateľov
Časté záplavy a zvyšovanie spodných
Budovanie protipovodňových opatrení
vôd

Funkčné vinohrady a pivničné domy,
pestovanie hrozna, súťažné vína

Možnosť vytvorenia vínnej cesty

Dobré športové podmienky

Dobudovať multifunkčné ihrisko z
dotácie ÚVSR

Finančná náročnosť projektu, možnosť
nezaradenia medzi priority správcu
toku

Vybudovaný vodovod
Vybudované pripojenie na zemný plyn

V obci je dobre rozvinuté
podnikateľské prostredie

Chýba kanalizácia

Vybudovať kanalizáciu

Budovu OcÚ a KD je potrebné
energeticky zefektívniť

Zateplenie objektov

Oba domy smútku sú v zlom stave

Rekonštrukcia domov smútku

Oplotenia oboch cintorínov sú v zlom
stave

Rekonštrukcia oplotenia cintorínov

V cintorínoch nie sú chodníky

Vybudovanie chodníkov v cintoríne

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

V obci je dobre rozvinuté
podnikateľské prostredie
V obci sú dosť dobré podmienky na
zamestnaie
V obci je dobrá vzdelanostná úroveň
obyvateľov
V okolí obce je pekná a čistá oríroda
V obci sú voľné neobývané domy

Možnosť budovania cyklotrasy a
turistickej trasy
Možnosť rekonštrukcie alebo výstavby
Hrozba nepriaznivej migrácie do obce
domov
Spolupráca s archívom a Múzeom a
Nedostatok informácií o histórii obce
galériou v Šahách
Frekventovaná nákladná doprava do
Trvalé poškodzovanie štátnej cesty
kameňolomu, ČOV a bioplynovú
Nízka kúpyschopnosť obyvateľstva

V obci je nový RKC kostol sv. Martina

V obci sú pozostatky RKC kostola
zničeného povodňou v roku 1938

Chýbajú prvky parkovej zelene na
verejných priestranstvách

Oživenie verejných priestranstiev

Chýba centrálna zóna obce

Budovanie centrálnej zóny

Stredy dvoch obecných častí sú
zanedbané

Revitalizácia oboch historických
centier

Chýbajú chodníky

Vybudovať chodníky

Zlý stav MK

Udržiavať MK

Detské ihrisko je zastaraké

Revitalizovať detské ihrisko
Možnosť pripojenia sa do siete
kostolov sv. Martina de Tours
Archeologický, architektonický a
reštauračný prieskum objektu,
reštaurácia objektu

Úplná devastácia objektu

V obci sú pozostatky RKC kostola
zničeného povodňou v roku 1938

Dve zvonice sú v zlom stave

Okolie OcÚ je potrebné revitalizovať

V obci sa buduje Denný stacionár

Obnovenie pôvodného významu
objektov, zosieťovanie podobných
miest v regióne, budovanie regionálnej
pútnej cesty

Pokles náboženského cítenia hlavne
mladej generácie, strata záujmu o
cirkevné hodnoty a prejavy

Odstránenie zastaralej stromovej
výsadby, parkové úpravy
Starostlivosť o občanov v priebehu dňa

V obci sú čierne skládky
Obec rieši zberové miesto v obci

Uplatnenie kompetencií samosprávy,
využiť kamerový systém
Dobudovať areál s vyriešením
separácie všetkých komodít

Osvetlenie je zastaralé

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Mosty cez potok sú v zlom stave

Rekonštrukcia mostov cez potok

V obci sú zachovalé staré sedliacke
domy
V obci je udržiavaný park
Somogyiovcov

Možnosť prezentovať pôvodnú
architektúru
Je potrebné likvidovať prestárlé
stromy

Profesionálna starostlivosť o park

Obec organizuje obecné podujatia

V obci nie sú zachovávané tradície

Spolupráca s občanmi pri príprave
tradičných podujatí

Trvalé znečisťovanie okolia obce

