SWOT analýza obcí Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránsku Huta a Muránska Lehota
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SILNÉ STRÁNKY
Na čo ste vo svojej obci (regióne) hrdí ?
príroda, okolie
čistota životného prostredia
kultúrne pamiatky (Predná hora, Muránsky hrad)
kostoly
chov koní (Veľká lúka, M.Huta)
najvyššie položené letisko (Tri duby)
zachovávanie remesiel a tradíciií
pracovitosť obyvateľov
Muráň - povstalecká obec
aktivity občqanov (šport, spevokol, dôchodcovia)
ubytovacie kapacity (penzión Muráň, Predná hora)
rekreačný areál Predná Hora
rarita - dom popod ktorý tečie miestny potok (Muráň)
múzeum Muráň
príjemné a kľudné bývanie v obciach
národný park Muránska planina
zdroj pitnej vody
vápencový kras - jyskyne, najväčšia vyvieračka na Slovensku
bohatá história, historické pamiatky
fauna a flóra (lykovec kríčkovitý - endemit, medveď )
drevený lovecký zámoček (Coburgov)
OLÚP Predná hora
Muránska ródeo (najväčšie v Európe)

SLABÉ STRÁNKY
Čo by ste neukázali svojej návšteve (čo sa vám nepáči) ?
nedončené a chátrajúce budovy (v súkromnom vlastníctve)
rómska problematika
cestné komunikácie (M.Lehota)
zničené lesné cesty
čierne skládky odpadu
neupevnené poklopy kanalizácie na asfaltových cestách (hlučnosť)
dožívajúci skupinový muránsky vodovod
znečisťovanie vodných tokov
nevyužité železničné zastávky
nevyužitá železničná trať
chýbajúce chodníky
zarastené výhlady na krajinu a okolie
neudržiavaný chodník popod Muránsky hrad
neudržiavané komunikácia do M.lehoty
komunikácie (Tisovec - Predná hora)
uzavretá Javorníkova dolina
prehnaná odborná ochrana prírody
obmädzený prístup pre automobilový dopravu do NP, chýbajúce parkovisko
nedostatok kvalitných ubytovacích kapacít
zánik výroby tradičných muránskych buchiet
nedôstojné miesto pre pamätník SNP
nedostatok kúpalísk
nevyužívané lyžiarske vleky
zaostalé poľnohospodárstvo, nevyužívaná pôda
chýbajúce pracovné príležitosti
zlé autobusové spojenia
chýbajúce cyklotrasy, preplnená hlavná cesta
chýbajúca kanalizácia v obciach (M.Huta, M.lehoty, M.D.Lúka)
slabé pokrytie mobilným signálom a internetom
stárnuce obyvateľstvo, chýbajúce opatrovateľské služby

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

V čom vidíte príležitosť pre rozvoj obce (regiónu) ?

Čo môže v rozvoji obce (regiónu) zabrániť, čo ho môže
spomaliť ?

zvýšiť informovanosť obyvateľstva

veľké právomoci NP - bránia rozvoju

zvýšiť návštevnosť - rekonštrukcia Muránskeho hradu

úbytok mladých a vzdelaných obyvateľov a nárast MRK

Muránsky hrad previesť do vlastníctva obce Muráň

nezáujem štátnach orgánov o región

zlepšenie spolupráce s NP a zníženie ich právomocí

medzinárodné nepokoje

sprístupnenie prírodných krás (Javorníkova dolina)

ekonomika, nedostatok finančných zdrojov

znovuobnovenie drevospracovania v regióne

administratíva, zvýšená byrokracia

využívanie príropdných zdrojov (malé obecné prevádzky v réžii obce)

nezáujem o veci verejné

domov dôchodcov, služby obyvateľstvu

zvýšenie nezamestnansti

podpora predaj z dvory, zjednodušeni elegislatívnych predpisov

nevysporiadané majetkové vzťahy

vybudvanie technickej infraštruktúry (cesty, kanalizácia, mobilný signál)

nevybudovaná infraštruktúra

vybudovanie cyklotrás
zvýšenie záujmu VÚC BB
podpora výroby miestnych produktov
podpora farmárov
obnova tunela pod Dielikom
vybudovanie detských ihrísk s využitím miestnych zdrojov
zlepšenie prístupu k finančným zdrojom
spracovania lesných plodov, podpora miestnej výroby (sušenie, konzervovanie)
farmársky zákon
vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi
zvýšenie povedomia obyvateľov

