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SWOT ANALÝZA
SWOT analýza (Strenght = silné stránky, Weaknesses = slabé stránky, Opportunities = možnosti, Threate = ohrozenia). Na základe
sformulovaných silných a slabých stránok sa pristúpilo k definovaniu hlavných rozvojových cieľov. Analýza silných a slabých stránok monitoruje
súčasný stav z hľadiska vnútorných faktorov a odhaľuje, čo je v obci pozitívne a negatívne. Silné stránky obce sú obyčajne zakotvené v prirodzených
dispozíciách a v konkurenčnej výhode. Slabou stránkou je to, čo obci chýba, alebo čo sa robí nedostatočne v porovnaní s inými. Analýza príležitostí
a ohrození sa zameriava na budúci rozvoj obce z hľadiska vonkajších faktorov, určuje možnosti a riziká, s ktorými treba v tomto procese rátať.
Príležitosťou obce je pozitívny trend, ktorý môže byť impulzom pre jej ďalší rozvoj za predpokladu, že obec získa zdroje na jeho realizáciu a bude oň
záujem. Ohrozením obce sú akékoľvek nevýhodné trendy alebo smery vývoja a to na úrovni miestnej, ale aj regionálnej a národnej, ktoré ju
v negatívnom smere ovplyvňujú.

Hospodárstvo
SILNÉ STRÁNKY
 dostatok vhodnej pracovnej sily, vysoká lesnatosť územia a silný potenciál lesného hospodárstva, schopnosť hospodáriť v horších klimatických
a ekonomických podmienkach, prevádzka poľnohospodárskej prvovýroby, stavebná a výrobná činnosť na území.
PRÍLEŽITOSTI
 rozšírenie sortimentu služieb a skvalitnenie ponuky, možnosti rozvoja obchodu, možnosti zriadenia menších výrobných prevádzok, možnosti pre
čerpanie financií z fondov EÚ, využívanie odpadového dreva a jeho ďalšie spracovanie (výroba energie), ,rozvoj CR ako zdroja príjmu v rámci
podnikania FO a PO, partnerstvá.
SLABÉ STRÁNKY
 pomalé rozvíjanie malého a stredného podnikania a nedostatok pracovných príležitostí, komplikované vlastnícke vzťahy -nevyriešené vlastnícke
vzťahy k pozemkom a stavbám, ktoré sa môžu stať prekážkou pri rozvoji podnikateľských aktivít, nedostatok finančných prostriedkov na
realizáciu investičných zámerov, malý investičný potenciál obyvateľov, absencia viacerých druhov služieb a obchodov pre obyvateľstvo,
regresívny typ populácie.
OHROZENIA
 nízka motivácia obyvateľstva k rozvoju podnikateľských aktivít, nízka využiteľnosť pracovnej sily na území obce, nízke produkčné parametre
poľnohospodárstva, dlhodobé neriešenie vlastníckych vzťahov pri investičných zámeroch obce, veľká administratívna náročnosť pre získanie
dotácií z fondov EÚ, nedostatok investičného kapitálu, nedostatočná regionálna spolupráca

Technická infraštruktúra
SILNÉ STRÁNKY
 dobré prepojenie obecnej komunikácie na hlavnú cestnú sieť, vybudovaná energetická rozvodná sieť, existujúce verejné osvetlenie,
telekomunikačná sieť, systém miestnej autobusovej dopravy, dostupnosť k železničnej doprave, existencia verejného rozhlasu, dobré predpoklady
pre rozšírenie miestnej infraštruktúry, plynofikácia, sčasti odkanalizovaná obec.
PRÍLEŽITOSTI
 dobudovanie chodníkov popri miestnych komunikáciách a obnova miestnych komunikácií, rekonštrukcia nehnuteľného majetku obce, možnosť
získania finančných prostriedkov z fondov EÚ, možnosť doregulovania tokov, obnova vrtu vodného zdroja (vybudovanie vodovodu v LZ).
SLABÉ STRÁNKY
 nevyhovujúci technický stav budov a zariadení v správe obce, nevybudované chodníky v intraviláne, zlý technický stav m. k., problémy pri
údržbe technickej infraštruktúry, absencia vodovodu v Liet. Závadke, neodkanalizovaná veľká časť obce a m.č., nedostatočné pokrytie mobilných
sietí v časti Lietavská Závadka.
OHROZENIA
 malá miera podpory miesta a obcí zo strany štátu, nevýhodné podmienky čerpania úverových zdrojov z komerčných bánk, nedostatočná
regionálna spolupráca, chýbajúce partnerstvá, vysoká finančná náročnosť potrebnej rekonštrukcie budov a zariadení v správe obce, problémy
v rámci čerpania prostriedkov z fondov EÚ.

Životné prostredie
SILNÉ STRÁNKY
 región s relatívne kvalitným životným prostredím, nenarušená príroda, primeraná estetická kvalita intravilánu, zavedená separácia odpadu v obci
v rámci združenia, legislatívna ochrana prostredia a krajiny, územie obce patrí do ochranného pásma CHKO Strážovské vrchy, prítomnosť
prírodných pamiatok, separuje sa aj staré šatstvo - menej v TKO, realizované rôzne systémy protipovodňových opatrení.
PRÍLEŽITOSTI
 doregulovanie koryta potoka, vyčistenie, úprava brehov, zvýšiť právne povedomie obyvateľstva v oblasti životného prostredia, lepšia osveta
v oblasti separácie, aj u detí, výstavba oddychových zón a stanovíšť, rozvoj ekologického poľnohospodárstva, väčšie % využitia obnoviteľného
zdroja energie - energia biomasy, možnosti pre čerpanie financií z eurofondov.
SLABÉ STRÁNKY
 zarastanie katastra náletovou drevinou, absencia oddychových zón, existencia čiernych skládok, znečistený potok, znečistené okolie ciest,
pobehujúce zvieratá - psy – znečistenie, menej vhodné klimatické podmienky - málo slnečných letných dní, erózia pôdy (Zosuv pri OÚ), najväčší
blízky znečisťovateľ - cementáreň LL, nie všetci separujú odpad, prítomnosť starých vrakov na verejných priestranstvách, zničené lesné cesty po
ťažbe dreva.
OHROZENIA
 zhoršujúci sa stav životného prostredia v dôsledku nadmernej automobilovej dopravy, nedodržiavanie rýchlosti v obci, nedostatočná regionálna
spolupráca, existencia chránených území (CHKO) a iné obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody.

Sociálna oblasť a zdravotníctvo
SILNÉ STRÁNKY
 poskytovanie obedov pre dôchodcov v jedálni ZŠ, poradňa pre matky s deťmi v budove OÚ.
PRÍLEŽITOSTI
 zakladanie mimovládnych neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, možnosti získania finančných prostriedkov
z fondov EÚ, zabezpečiť predpisovanie liekov pre seniorov, možnosť zriadenia spoločnej jedálne a centrálnej jedálne v priestoroch MŠ.
SLABÉ STRÁNKY
 absencia ambulancie praktického lekára, seniori musia dochádzať na predpisovanie liekov, chýba lekáreň, absencia domova sociálnych služieb
alebo denného stacionára, nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj sociálnych služieb, absencia oddychovej zóny pre seniorov, absencia
klubu a aktivít pre dôchodcov.
OHROZENIA
 rast počtu obyvateľov v seniorskej vekovej kategórii, zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín obyvateľstva, pokles výdavkov na
preventívnu zdravotnú starostlivosť, vo všeobecnosti zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľstva.

Školstvo a vzdelávanie
SILNÉ STRÁNKY
 zriadená základná škola, zriadená materská škôlka, poskytovanie stravovacích služieb v školskej jedálni, 2 fungujúce obecné knižnice, zavedený
verejný internet v knižnici, existencia rôznych záujmových krúžkov, novovybudovaná učebňa IKT a špeciálna učebňa s interaktívnou tabuľou
a osobnými počítačmi.
PRÍLEŽITOSTI
 zvýšenie počítačovej gramotnosti obyvateľov (najmä seniorov), koordinácia výchovy a vzdelávania s občianskymi združeniami, spolkami,
zefektívnenie spolupráce s okresným mestom na regionálnej úrovni, podpora záujmových krúžkov zo strany obce, možnosť získania finančných
prostriedkov z fondov EÚ, zapojenie škôl do projektov na poskytnutie grantov.
SLABÉ STRÁNKY
 zlý technický stav budovy ZŠ a MŠ, chýba telocvičňa a nedobudovaný športový areál.
OHROZENIA
 vplyv nežiaducich javov na deti a mládež, nedostatok finančných prostriedkov na údržbu objektov a vybavenia kultúrneho domu a knižnice,
nárast sociálnej ohrozenosti mládeže.

Šport
SILNÉ STRÁNKY
 existencia miestnych športovísk v areáli základnej školy pre futbal, basketbal, hádzanú, tenis, pôsobnosť občianskeho združenia v obci v oblasti
športu, dobré športové zázemie pre futbal a stolný tenis, dobrovoľný hasičský zbor, gymnastický oddiel.
PRÍLEŽITOSTI
 výstavba multifunkčného ihriska, vybudovanie klziska, možnosť organizovania športových podujatí, možnosť získania finančných prostriedkov
z fondov EÚ v období 2014-2020, možnosť získania podpory z rôznych malých grantov.
SLABÉ STRÁNKY
 nevybudovaná telocvičňa, potreba vytvorenia koncentrovanej športovo-rekreačnej zóny v obci, nedostatočná starostlivosť o rekreačno-oddychové
zázemie občanov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, nedostatok voľnočasových aktivít pre rôzne vekové kategórie obyvateľstva,
nevybudované priestory pre využitie voľného času - chýba komplexný športový areál pre kolektívne hry (okrem futbalu).
OHROZENIA
 vplyv nežiaducich javov na deti a mládež, nedostatok finančných prostriedkov na výstavbu oddychovo-spoločenskej zóny.

Kultúra
SILNÉ STRÁNKY
 existencia spoločenských priestorov (MOS, súkromné priestory, na OÚ), 2 x obecná knižnica, záujem časti občanov o spoločenské aktivity
a dianie v obci, tradičné, každoročne organizované kultúrne podujatia, úspešný FS Závadské ženy, úspešná skupina Kvarteto, existencia kultúrnohistorických pamiatok, blízkosť Lietavského hradu a prítomnosť ďalších menších pamiatok na území obce, pamätná izba tradícií – v Lietavskej
Závadke
PRÍLEŽITOSTI
 rozvinúť kultúrne povedomie a tradície v obci, regionálna spolupráca, cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry, organizácia spoločných
kultúrnych podujatí s okolitými obcami, lepšia koordinovanosť a propagácia kultúrnych aktivít obce, rozvoj sponzoringu kultúry, obnova
zanikajúcich tradícií, zakladanie spolkov, klubov, občianskych združení obyvateľov obce, kamerový systém na zamedzenie vandalizmu,
projektová príprava na vybudovanie miniskanzenu obce.
SLABÉ STRÁNKY
 nedostatok prostriedkov na organizovanie väčších kultúrno-spoločenských podujatí, absentujú obecné slávnosti so zjednocujúcim prvkom,
nedostatok ľudí ochotných usporiadať kultúrne aktivity v obci, nezáujem a neochota ľudí zúčastňovať sa na aktivitách obce, najmä prisťahovaní
občania, medziľudské vzťahy a predsudky, rozšírený vandalizmus, nedostatok priestorov pre budovanie kultúrnych zariadení.
OHROZENIA
 nezáujem obyvateľov o rozvoj svojho kultúrneho povedomia, slabá podpora kultúry zo strany štátu a VÚC, sponzorov. posun priorít mládeže ku
konzumnej kultúre, nedostatok finančných prostriedkov na šírenie miestnej kultúry za hranice katastrálneho územia obce, nedostatočná
regionálna spolupráca, chýbajúce partnerstvá.

Cestovný ruch
SILNÉ STRÁNKY
 estetická kvalita intravilánu aj extravilánu, atraktívne prírodné prostredie s využitím pre rozvoj cestovného ruchu a turistiky, územie obce sa
nachádza v ochrannom pásme CHKO Strážovské vrchy, vhodné podmienky pre letnú turistiku, cykloturistika (na hrad), blízkosť Lietavského
hradu, hodnotný prírodný a ľudský potenciál pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky, existencia ďalších historicko-kultúrnych i prírodných
pamiatok (kamenné kreslá, kostol, 300-ročná lipa, Lietavská jaskyňa, skálie a pod.), relatívne vysoká návštevnosť obce turistami (hrad),
vybudovaný tabuľový informačný systém.
PRÍLEŽITOSTI
 obec je členom OOCR, možnosť rozvoja podnikania prepojeného s návštevou hradu- cukráreň, predajňa, suvenírov, stánok, a pod., možnosti
rozvoja cykloturistických a náučných chodníkov, spracovanie multimediálnych propagačných materiálov obce v rôznych jazykoch a vydanie
v rámci OOCR, zefektívnenie spolupráce s okolitými obcami na regionálnej úrovni, možnosť cezhraničnej spolupráce s ČR a PL, možnosť
získania finančných prostriedkov z fondov EÚ, príležitosť rozvoja rodinnej rekreácie, možnosť vybudovania oddychovo-spoločenských zón,
možnosť prepojiť regionálny a mestský turizmus s prírodným prostredím obce, možnosti rozvoja agroturistiky - chov koní, oviec, možnosti
pestovania liečivých rastlín, vybudovanie systému tzv. hnedých tabúľ, vybudovanie vnútorného smerového informačného systému.
SLABÉ STRÁNKY
 absencia turistickej informačnej kancelárie, chýba stánok so suvenírmi, nedostatočná spolupráca obcí v rámci regiónu pri príprave, ponuke
a propagácii, prevláda iba prímestský a krátkodobý CR, nedostatok až absencia stravovacích zariadení, kaviarne.
OHROZENIA
 ochranné pásmo môže čiastočne obmedziť rozvoj aktivít cestovného ruchu v obci, náročné získavanie úverových zdrojov, neochota ľudí
investovať a začať podnikateľské aktivity v oblasti cestovného ruchu, blízkosť vyhľadávaných destinácií v oblasti cestovného ruchu, ponuka
nekompletných produktov CR, nedostatočná regionálna spolupráca, chýbajúce partnerstvá .

STROM PROBLÉMOV OBCE

Nízka podnikateľská
aktivita, chýbajúci
rozhodujúci investori

Nedobudovaná infraštruktúra
k cestovnému ruchu (TIK,
stánky, občerstvenie)

Neregulované skládky, znečisťovanie
ŽP samotnými občanmi, slabá úroveň
separácie odpadu, staré vraky,
znečistený potok

Slabý miestny trh
práce, slabý finančný
základ pre podnikanie

Nedobudovaná technická
infraštruktúra obce (kanalizácia,
cesty- zlý tech. stav, nie sú
chodníky, chýba vodovod LZ)

Slabý ekonomický rozvoj
v obci

Problémy pri rozvoji a ochrane ŽP

Nevyužité kapacity
ľudského potenciálu

Nedostatočný stupeň
revitalizácie obce

V obci je slabo zastúpený
podnikateľský sektor
väčšieho rozsahu

Rezervy v starostlivosti o verejné
priestranstvá a prírodné zdroje

Percentuálne
nevyvážené vzdelanie
obyvateľov

Nedostatok finančných
prostriedkov v obecnom
rozpočte na väčšie investičné
aktivity

dôsledky

Rezervy v ponuke obchodu,
služieb a v ďalších
podnikateľských aktivitách

Slabé možnosti miestneho
trhu práce
problémy

Nedostatok finančného
kapitálu v súkromnom
sektore, chýbajú domáci a iní
investori

Nedobudovaná regulácia vodných
tokov v katastri

Migrácia aktívnej
a vzdelanostne
pripravenej časti
obyvateľstva

Nedostatočná
reprodukcia miestneho
obyvateľstva

Finančne nákladné projektové
zabezpečenie na investičné
aktivity, neusporiadané
vlastnícke vzťahy k pozemkom

príčiny

príčiny

Upadajúce
poľnohospodárstvo

Nedobudovaná kanalizačná sústava

problémy

Nevyhovujúci stav budov
a zariadení v správe obce

Rezervy v zriaďovaní oddychových
zón, líniovej zelene a estetických
prvkov obce

dôsledky

Malý záujem
obyvateľov o rozvoj,
o potrebné zmeny všeobecná pasivita

Nižšia dôchodková úroveň
a nižší štandard života
obyvateľov

Obmedzené možnosti získania
výhodných finančných zdrojov
mimo rozpočtu obce
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