SWOT analýza obce Kráľova Lehota
Silné stránky

Slabé stránky

Poloha, prírodné podmienky a stav životného
prostredia
 obec obklopená prírodou
 vysoká ekologická kvalita štruktúry krajiny
 vytvára vstup do príťažlivej doliny Čierneho
Váhu
 obec je na trase frekventovanej cyklotrasy
 leží v blízkosti železničnej trate ako
dopravného koridoru
 je v kontakte s národným parkom, územiami
zaradenými do siete NATURA 2000, čo
zvyšuje potenciál územia z hľadiska CR
 je v blízkosti významného dopravného
koridoru Čertovica
 leží na významnom „učebnicovom“ sútoku
Bieleho a Čierneho Váhu
 celé územie je v chránenej vodohospodárskej
oblasti s vysokým potenciálom akumulácie
podzemných vôd
 vybudovaná dažďová kanalizácia
 vybudovaná splašková kanalizácia
 vysoký podiel ekologicky priaznivých častí
krajiny (lesy, lúky)
Kultúra, kultúrne dedičstvo, voľný čas
 významné osobnosti, ktoré pôsobili v obci
a rodáci
 významná zemianska história obce
 zachovaná urbanistická štruktúra obce
 zachované viaceré stavebno-technické
pamiatky, niektoré zapísané v zozname
kultúrnych pamiatok (kaštieľ, Štróblova vila,
kostol)
 niektoré ľudové tradície sa obnovujú
 organizovanie celosvetového festivalu
mládeže Campfest
 možnosť športového vyžitia detí, mládeže
a dospelých na viacúčelovom športovom
ihrisku, futbalovom ihrisku v letnom
a zimnom období
 možnosť športového vyžitia squash, zumba
v penzióne Larion
 možnosť využitia cyklotrasy
a cyklochodníkov v katastri obce

Poloha, prírodné podmienky a stav životného
prostredia
 značné environmentálne záťaže prevažne z diaľkového
prenosu imisií
 zvýšená premávka nákladných áut naložených drevom
 stále menej spojov
 zvýšená hlučnosť v dôsledku železničnej dopravy –
predovšetkým v kontexte s návštevníkmi
 zastávka je mimo trasy hlavného dopravného koridoru
 obmedzenie činnosti pri obrábaní poľnohospodárskej
pôdy
 nízky produkčný potenciál poľnohospodárskej pôdy
 veľký podiel poľnohospodárskych pôd so stredným až
silným eróznym ohrozením
 zvýšené riziko radónového znečistenia na sútoku
Bieleho a Čierneho Váhu
 chladná kotlinová klíma s veľkými výkyvmi teplôt
a zvýšeným počtom dní s hmlou a inverziou
 vyskytujúce sa nelegálne skládky komunálneho
odpadu, ktoré sa aj po asanácii stále obnovujú
 neasanovaná skládka TKO uzavretá v roku 2001
 chýba dobudovať kanalizácia v časti ulice Potok
 spaľovanie odpadu a záhradného odpadu
 malé zdroje znečistenia ovzdušia = 60 % bytov je
vykurovaných pevnými palivami
 kontakt zastavaného územia s poľnohospodárskou
výrobou a hospodárskym dvorom (necielené postreky)
 veľký počet vedení elektrického prúdu
 izofóna hluku nad 60 dB zasahujúca do zastavaného
územia
 vysoká záťaž územia a predovšetkým lesov imisným
znečistením
 nedostatočné separovanie odpadu
 chýba kompostovisko, resp. spôsob likvidácie
organického odpadu
Kultúra, kultúrne dedičstvo, voľný čas
 postupne sa strácajúce rodové tradície
 zlý stavebno-technický stav niektorých pamiatok
 nedostatok kultúrnych akcií
 chýba miestnosť pre kultúrne stretávanie sa
Sociálna oblasť, zdravotníctvo, školstvo a služby
obyvateľom
 vysoké prevádzkové náklady predškolského zariadenia
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s prepojením na región
Sociálna oblasť, zdravotníctvo, školstvo
a služby obyvateľom
 existencia predškolského zariadenia pre
viaceré spádové obce
 možnosť stravovania pre dôchodcov
v miestnom penzióne
 možnosť ubytovania a stravovania
v miestnom penzióne
 dostupné služby kaderníctvo, holičstvo
 dostupné, stabilné a kvalitné pripojenie na
internet
 vybudované dôstojné miesto pre posledný
odpočinok na cintoríne s domom smútku
Demografický vývoj, štruktúra obyvateľstva
a ich zručnosti
 zatiaľ priaznivá štruktúra populácie
prejavujúca sa vysokým podielom
ekonomicky aktívnych obyvateľov
a vyhovujúci index starnutia či vitality
 pomerne vysoký podiel stredoškolsky
vzdelaných ľudí
Medziľudské vzťahy
 ľudia sa poznajú a navzájom sa veľa
rozprávajú
 ochota rómskej menšiny riešiť svoju situáciu
a zlepšiť vzťah s ostatnými obyvateľmi obce
Hospodárske zázemie obce, služby a
zamestnanosť
 existujúce priemyselné zázemie obce
 stabilizovaná poľnohospodárska výroba
prostredníctvom silného poľnohospodárskeho
subjektu
 zvyšujúci sa počet súkromne hospodáriacich
roľníkov
Doprava
 železničná stanica, autobusová stanica
 v blízkosti cestného koridoru na Čertovicu
 modernizácia železničnej trate
 revitalizácia väčšej časti miestnych
komunikácií

 základná škola tu nie je a deti musia dochádzať do
susedných obcí a mesta už od prvého stupňa
 nedostatočná starostlivosť o zdravotne postihnutých,
starších ľudí a sociálne slabších spoluobyvateľov
 chýba zdravotná sestra na plný úväzok
 všetko je iba v meste a dlho sa čaká
 chýbajú lepšie obchody, predajňa mäsa, zeleniny
 nie sú vytvorené podmienky pre trhový predaj
a predajcov
 veľký počet ľudí nie je v dobrej sociálnej situácii
Demografický vývoj, štruktúra obyvateľstva a ich
zručnosti
 z roka na rok sa zhoršujúca veková štruktúra
obyvateľov
 za posledné desaťročie znižovanie počtu obyvateľov
prirodzeným úbytkom aj sťahovaním
 nízky podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí
 malá aktivita alebo odvaha miestnych ľudí k na
inovácie, „zastarané“ zmýšľanie ľudí
Medziľudské vzťahy
 zlé medziľudské vzťahy
 alkoholizmus
 zlé súžitie s rómskou menšinou, neochota sa
prispôsobiť poriadku a čistote okolia ich bývania
Hospodárske zázemie obce, služby a zamestnanosť
 stále dosť vysoká nezamestnanosť
 väčšina ľudí musí za prácou odchádzať a to aj na
dlhšie obdobie
 väčšina poľnohospodárskej pôdy je užívaná jedným
veľkým subjektom
 nedostatočný informačný systém pre návštevníkov
obce
 veľký počet obyvateľov nie je v dobrej ekonomickej
situácii
 slabá propagácia hodnôt územia
 nevyužité hodnoty územia
 málo podnikateľov v cestovnom ruchu
Doprava
 vysoká rýchlosť áut v obci
 časťou obce prechádzajú nákladné autá naložené
drevom
 malý počet spojov a horšia dostupnosť do a z obce vo
večerných hodinách
 Znečisťovanie MK poľnohospodárskymi a lesnými
traktormi a strojmi
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Príležitosti











územie je zaradené medzi strediská
rekreácie a turizmu
poloha na vstupe do doliny Čierneho
Váhu, pri sútoku Čierneho a Bieleho
Váhu, v bezprostrednom kontakte
s Národným parkom Nízke Tatry
prekládka železničnej trate
prechod poľnohospodárskych subjektov
na ekologický systém hospodárenia
potenciál pre diverzifikáciu
poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
rozvoj nadregionálnej a cezhraničnej
spolupráce so zameraním na zachovanie
histórie obce, kultúrnych tradícií a
kultúrneho dedičstva, rozvoj služieb a CR
získanie dostupných externých zdrojov na
zabezpečenie potrieb obce
rozširovanie spektra poskytovaných
služieb v sociálnej oblasti s podporou
externých zdrojov

Ohrozenia








tvrdé regulatívy a limity rozvoja v kontakte
s ochranou prírody a jej zložiek
nepripravenosť územia pre rozvojové aktivity
znemožnenie realizácie projektov v nadväznosti na
neusporiadané vlastnícke vzťahy
nedostatok finančných prostriedkov pre rozvoj a
realizáciu investičných projektov
nedostatočná spolupráca samospráv a
podnikateľských subjektov v oblasti CR
zánik zamestnávateľov v obci a blízkom okolí
pretrvávajúce zhoršovanie demografických
ukazovateľov a odchod „elít“ z obce
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