Plán

hospodárskeho

a sociálneho

rozvoja obce Zákamenné

Strategické vízie obce do roku 2013:
Obec má vybudovanú kompletnú technickú infraštruktúru, odrážajúcu potreby občanov
Čisté životné prostredie v obci je odrazom zodpovedného prístupu jej občanov a organizácií
Ekonomicky vyspelá obec s dobrými podmienkami pre zamestnanosť
Atraktívna obec s rozvinutými službami, ktorá občanom a turistom poskytuje dostatok príležitostí na využívanie voľného
času
Obec je v sociálnej a zdravotníckej oblasti schopná zabezpečiť prevenciu, ako aj pomoc občanom v chorobe, hmotnej
a sociálnej núdzi
Obec s dobrými podmienkami na vzdelávanie a dostatkom vzdelaných ľudí, ktorí odovzdávajú vedomosti mladej
generácie
Obec s možnosťami bohatého kultúrneho spoločenského a športového života
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Technická
infraštruktúra

Obec má vybudovanú kompletnú technickú
infraštruktúru, odrážajúcu potreby občanov

Životné prostredie

Čisté životné prostredie v obci je odrazom
zodpovedného prístupu jej občanov
a organizácií

Cestovný ruch

Atraktívna obec s rozvinutými službami,
ktorá občanom a turistom poskytuje dostatok
príležitostí na využívanie voľného času

identifikovaný problém
1. Nevysporiadané majetkovo právne
vzťahy súvisiace s rozvojom obce
2. Nekompletné zložky technickej
infraštruktúry
3.Neuspokojivý stav existujúcich zložiek
technickej infraštruktúry
4. Stagnujúca IBV v obci
5.Zastaralá palivová základňa časti
obecných budov
6. Nedostatočné zabezpečenie ochrany
majetku a
zdravia občanov
1. Neuvedomelosť občanov v oblasti
životného
prostredia
2.Nedostatok informácií o moderných
technológiách
zlepšujúcich stav životného prostredia
3. Nekoridované vodné toky v obci a jej
okolí
1. Chýba informačné centrum v obci

2. Slabá ponuka atrakcií pre turistov v
obci
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identifikovaný problém

Ekonomicky vyspelá obec s dobrými
podmienkami pre zamestnanosť

1.Vysoká nezamestnanosť v obci
2. Nefinalizovaná drevovýroba v obci

Obec je v sociálnej a zdravotníckej oblasti
schopná zabezpečiť prevenciu, ako aj pomoc
občanom v chorobe, hmotnej a sociálnej
núdzi

1.Chýbajú služby pre dôchodcov a
sociálne slabých
2. Nedostatočná zdravotnícka osveta

1.Chýbajú voľnočasové aktivity pre
Obec s dobrými podmienkami na vzdelávanie občanov a deti v obci
a dostatkom vzdelaných ľudí, ktorí
2.Zlý stav školských budov v obci
odovzdávajú vedomosti mladej generácie
3. Nedostatočná informovanosť občanov
o možnostiach vzdelávania
4. Chýbajúce stredné školstvo
1. Slabá angažovanosť občanov
v kultúrnom a spoločenskom živote
2. Nedostatok akcií v kultúrnom,
spoločenskom
Obec s možnosťami bohatého kultúrneho
a športovom živote
spoločenského a športového života
3. Nedostatočné technické vybavenie
kultúrneho domu
4. Chýba amfiteáter v obci
5.Chýbajúce a nedobudované športoviská
v obci

