
 
PROBLÉMOVÁ ANALÝZA OBCE – slovný popis 
 
 
 
Problémová oblasť 1 :  SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA  (školská, zdravotnícka, športová, 
                                          kultúrna, turistická) A SLUŽBY 
 
Cieľ: Zvýšiť atraktívnosť obce rozšírením ponuky a zvýšením kvality služieb, zabezpečením 
kvalitnej sociálnej starostlivosti, vytvorením vhodných podmienok pre bývanie, rekreáciu, 
šport, oddych, kultúrne a spoločenské vyžitie. 
 
Návrhy riešení: 

1. zabezpečiť starostlivosť o starších obyvateľov a invalidov v domácnosti 
2. zabezpečiť celodennú starostlivosť o starých a chorých (forma materskej školy ale pre 

dôchodcov) 
3. zriadenie obecnej práčovne 
4. zabezpečiť bezbariérový prístup do kultúrnych a stravovacích zariadení 
5. vytvorenie podmienok pre neformálne vzdelávanie – aktívni ľudia 
6. zlepšiť technické a materiálne vybavenie školy v obci (podlahy, lavice, steny) 
7. zvýšiť počet spoločenských aktivít pre mladých – zamestnať mládež a zapojiť ju do 

aktivít v obci 
8. vybudovať mládežnícke centrum, internetové centrum, telocvičňu, detské ihrisko 
9. zvýšiť počet voľno časových aktivít pre obyvateľov 
10. v spolupráci s inou obcou zabezpečiť pohotovostnú lekáreň v najbližšom okolí obce 

 
 
 
Problémová oblasť 2 :  TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Cieľ: Zlepšiť a zabezpečiť trvalo udržateľnú kvalitu životného prostredia a zatraktívniť 
prostredie obce pre návštevníkov hlavne prvkami krajinotvorby a odstránením neuspokojivých 
parametrov miestnej infraštruktúry. 
 
Návrhy riešení: 

1. zvýšiť a zlepšiť starostlivosť o životné prostredie v obci (celková čistota v obci) 
2. vytvoriť obecné kompostovisko 
3. zriadiť vlastné spracovanie bioodpadu 
4. dôslednejšie uplatňovať separovaný zber odpadu 
5. odstrániť čierne skládky 
6. zabezpečiť opatrenia na odstraňovanie a vývoz stavebného odpadu 
7. vyčistiť potok od odpadu 
8. zabezpečiť opatrenia na kontrolu vyhadzovania odpadu do obecného potoka 
9. vysporiadanie majetko – právnych vzťahov k pozemkom s následnou možnosťou IBV 
10. dobudovať miestne komunikácie 
11. zlepšiť stav autobusových zastávok 
12. kompletná regulácia potoka – protipovodňové opatrenia 
13. úprava okolia bytovky 
14. zväčšiť most pri zastávke autobusu 
15. vytvoriť verejné priestranstvá pre oddych, hlavne pre matky s deťmi 



16. prostredníctvom obce zabezpečiť v obci prístup na internet pre študentov a sociálne 
slabšie skupiny obyvateľstva 

17. rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľ (terajšia ZŠ) a príslušenstvo 
k nemu: filagória + sýpka + okolitý park 

18. dokončiť rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – kostol sv. Martina, v jeho jednej 
časti vybudovanie obradnej smútočnej miestnosti pre dom smútku + chladnička 

19. úprava cintorína 
20. vybudovanie viacúčelového športového areálu v spolupráci s podnikateľmi 

podnikajúcimi v CR 
21. dobudovať technickú infraštruktúru (miestne komunikácie, chodníky, plynofikácia, 

kanalizácia, vodovod) 
22. využiť kvalitný pitný vodný zdroj obce na komerčné účely (plnička vody) v spolupráci 

s podnikateľom alebo investorom 
23. pri rekreačnom zariadení – prírodnom kúpalisku vybudovať parkovisko 

 
 
 
Problémová oblasť 3 :  NEDOSTATOČNE ROZVINUTÝ CESTOVNÝ RUCH, VIDIECKA  
                                          TURISTIKA A AGROTURISTIKA 
 
Cieľ: Zlepšiť podmienky pre využitie a propagáciu prírodného, kultúrneho a historického 
potenciálu obce, aby sa tak odvetvie cestovného ruchu stalo jedným z hlavných zdrojov rozvoja 
obce a jej okolia. 
 
Návrhy riešení: 

1. vybudovať zdravotné stredisko s rehabilitačno – relaxačným centrom 
2. zdokonaliť systém verejného stravovania v obci – vybudovanie novej kuchyne v KD (aj 

pre turistov + spolupráca s podnikateľmi (SLOVNORMAL)  
3. vybudovať rekreačný priestor – rybník ako prírodné kúpalisko 
4. vo filagórii zriadiť obecné múzeum 
5. zriadiť kyvadlovú dopravu k historicko – kultúrnym pamiatkam v blízkom okolí obce 
6. postaviť lyžiarsky vlek 
7. poskytovanie agroturistiky v obci 

 
 
 
Problémová oblasť 4 :  VZDELÁVANIE, INFORMOVANOSŤ, OSVETA (+riešenie otázky 

    nezamestnanosti) 
 

Cieľ: Vychovať miestnych obyvateľov obce k zodpovednosti za rozvoj obce, viesť ich 
k občianskej uvedomelosti a zlepšiť komunikačné a iné zručnosti. 
 
Návrhy riešení: 

1. podporiť súkromne hospodáriacich roľníkov  v oblasti vzdelávania 
2. podporiť súkromných podnikateľov daňovou politikou obce 
3. zabezpečiť kontakt na profesionálne organizácie, ktoré poskytujú odborné poradenstvo 

pri podávaní projektov financovaných z EÚ (prístup informácií o poskytovaní 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, posúdenie myšlienky a zámeru, pomoc pri 
samotnom vypracovávaní projektov) 

4. zvýšiť informovanosť pre malých a stredných podnikateľov v oblasti podnikania 



5. návrh komunikačných kanálov pre aktívnejšiu komunikáciu poslancov zastupiteľstva 
s obyvateľmi 

6. pravidelné organizovanie stretnutí samosprávy s občanmi   
7. motivovať miestnych aktivistov k práci pre obec 
 

 
 
Problémová oblasť 5 :   DOPRAVA 
 
Cieľ: Vytvoriť základné podmienky pre usídľovanie obyvateľov a lokalizáciu ekonomických 
činností v obci. 
 
Návrhy riešení: 

1. zabezpečiť opatrenia na zvýšenie disciplinovanosti vodičov v obci (napr. retardér pred 
škôlkou) 

2. v spolupráci s inými obcami navrhnúť vykrytie autobusových spojení súkromnou 
dopravou 

3. vyvíjať iniciatívu o spoluprácu s SAD PO, aby zriadila zastávku svojich diaľkových 
autobusových spojov pri obci Granč-Petrovce v časti nazývanej „Počkaj“ 

4. v časti obce Granč-Petrovce nazývanej „Počkaj“ – priamo na hlavnej ceste I/18 zriadiť 
obojstrannú zastávku diaľkových autobusových spojov, slúžiacu pre cestujúcich zo 
všetkých obcí pod Braniskom + autobusový prístrešok + prechod pre chodcov + 
nástupné chodníky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


