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Málo pracovných príležitosti v obci.
Nedisciplinovanosť obyvateľov pri nakladaní a uložení veľkoobjemového a stavebného odpadu.
Znečistené a neudržiavané (niektoré) verejné priestranstvá a zeleň.
Chýbajúce chodníky pre peších
Chýbajú detské ihriská a oddychové zóny
Chýba ponuka voľnočasových aktivít pre detí a mládež v čase prázdnin - Nedobudovaný kamerový systém v obci. - Zlý technický stav existujúcich
miestnych kom. a chodníkov - Zastaralé vetvy verejn.vodovodu a kanalizácie.
Nevyhovujúce podmienky pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života (chýbajpce vybavenie)
Nedostatok parkovacích miest v obci. - Chýbajúce vetvy verejn. vodovodu a kanalizácie.
Systém odpadového hospodárstva.
Chýbajúce základné služby pre obyvateľov obce.
Nevyužívané možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v rámci prevádzky obecných budov. - Chýba systém osvety v oblasti ochrany a tvorby
ŽP. - Chýba prepojenosť výchovno.vzdel.programu miestnych škôl s potrebami obce.
Vysoká energetická náročnosť verejných budov a zlý tech.stav vrátane chýbajúcej bezbariérovosti
Naplnenosť kapacity cintorína a neukončené oplotenie v hornej časti. – iné - Nekvalita a nedostatočná pestrosť aktivít pre deti a mládež v oblasti
kultúry a športu.
Chýbajúce bývanie nižšieho štandardu pre sociálne slabých a ohrozených. – Nedostatočná informovanosť obyvateľov obce o možnostiach
poskytovania soc.služieb na území obce
Energetická náročnosť verejného osvetlenia.
Chýbajúca ponuka sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva v zmysle zákona o sociálnych službách (predovšetkým komunitne
poskytovaných. - Chýbajúce mimoškolské vzdelávacie a výchovné programy pre obyvateľov zo sociálne znevýh. prostredia



3. Aké konkrétne projekty navrhujete v obci Prakovce v najbližšom období realizovať?



Oprava chodnikov a viac riesit situaciu na sidlisku Breziny



Navrhovala by som renováciu detského ihriska.mozno aj mensie oplotenie, aby deti nemali prístup hned na cestu. Zakrociť proti psíčkarom. Poznam
iba dvoch ktorý si po svojich psoch naozaj odpracu.. Presun pošty.. o bezbarierovom prístupe na nu sa nedá ani hovoriť.



zriadenie Obecnej polície a stála služba v režime operačného strediska pokrývajúca aj DHZO Prakovce



cintorín - nové miesta, cesty, chodníky



rekonštrukcia klubu kultúry,dobudovanie chodníkov,



Zlepšiť fungovanie súčasného systému odpadového hospodárstva.
Osveta občanov v oblasti odpadového hospodárstva.
Zlepšiť úroveň bezpečnosti, ochrany osobného majetku a verejného poriadku.



kulturny dom a jeho okolie-predovsetkym, zmodernizovat, resp. skulturnit oplotenie a tribuny na stadione, uprava terenu pri garazach na sidl. SNP,
resp. vybudovanie parkoviska v tejto oblasti, vacsia disciplinovanost psickarov, nova urbanisticka studia sidl. SNP, nova cesta zacinajuca pri
byvalom svazarme a konciaca pri garazach na sidl. SNP,,uprava chodnika veduceho cez garaze a konciaci na sidl. Breziny, uprava krizovatkypri
cintorine z dovodu bezpecnosti, kolonia pri hlavnej ceste-uprava okolia,vyriesenie kanalizacie domov od cintorina smerom hore kopcom-vypustaju
septik,resp. zumpu do kanala, komunitna praca s neprisposobivymi obcanmi v obci



Detske ihriska,ciklosticky chodnik



kulturny dom a jeho okolie-predovsetkym, zmodernizovat, resp. skulturnit oplotenie a tribuny na stadione, uprava terenu pri garazach na sidl. SNP,
resp. vybudovanie parkoviska v tejto oblasti, vacsia disciplinovanost psickarov, nova urbanisticka studia sidl. SNP, nova cesta zacinajuca pri
byvalom svazarme a konciaca pri garazach na sidl. SNP,,uprava chodnika veduceho cez garaze a konciaci na sidl. Breziny, uprava krizovatkypri
cintorine z dovodu bezpecnosti, kolonia pri hlavnej ceste-uprava okolia,vyriesenie kanalizacie domov od cintorina smerom hore kopcom-vypustaju
septik,resp. zumpu do kanala, komunitna praca s neprisposobivymi obcanmi v obci



dokončiť chodníky, parkovacie miesta, zlý technický stav ciest, pracovné príležitosti



Vybudovanie oddychovych a spolocenskych zon v obci na oddych a relax. (kupalisko a i.)



Bezpečnosť



Kultúra



Opraviť stávajúce, chátrajúce budovy a nájsť im využite.
Doplniť a zkvalitniť služby v obci.
Vybudovať oddychové zóny, detský park, ako aj spoločenské miesta (mimo bary).



Určite niečo pre mladých, rekonštrukcia domu kultúry a kúpaliska... vytvárať veci aj pre pracujúcich a normálnych ľudí nie len pre sociálne
znevýhodnených, rómov a pod... ak sa spamätáte na obecnom úrade, získate si pri voľbách nie len od rómov ale aj od normálnych ľudí



chodník okolo hlavnej cesty od križovatky na Gelnicu



Veľa sa sťažujú na psov že všade kadia ale kam máme s nimi ísť keď tu nič také nieje ani jeden kôš pre ich vykaly a tiež na starom sídlisku žiadne
ihrisko a keď sú deti kopu loptu na lúke medzi cinziakmi tak na nich vrieskaju kde sa majú hrať.



Klub kultury



Nerezať stromy !!!!!!!!



- dokončenie vybudovania staničiek komunálneho odpadu ( bloky 296, 297)
- oprava schodov od cesty k budove obecného úradu
- úprava parčíka na sídl. SNP pri pamätníku



Projekty v oblasti životného prostredia.
Cyklistické chodníky.



rekonštrukcia centra obce a klubu kultúry



Kamerovy system



Projekt Terénna sociálna práca



Vyuzit moznost cerpat nenavratne fin. prostriedky z ROP na obnovu kulturneho domu



Ake konkretne projekty by som rozbehol prezradim az potom co raz budem kandidovat na post starostu. Prezradim len tolko, ze bez kooperacie a
vzajomnej prepojenosti jednotlivych obci v tak krasnej oblasti sa ani jeden z nich nepohne dalej



oprava kúpaliska a kultúrneho domu



premeniť činsku predajňu na vyrobnu halu ( nak. stredisko)



oprava (modernizácia) detského ihriska



Vybudovat detske ihrsko, viac spojov, zdravotnictvo



xxxxxx



Zaviesť kanalizáciu a vodovod v celej obci. Viac sa venovať ochrane životného prostredia - hlavne sa zamerať na čierne skládky a znečisťovanie
okolitých lesov, ktoré sú veľmi znečistené



Rekonštrukcia chodníkov v dolnej časti obce ako aj dobudovanie kanalizácie, udržiavanie čistoty, kosenie pozemkovov vo vlastníctve obce a
cintorína v častejších intervaloch, údržba chodníkov a komunikácii v zimom období. Rekonštrukcia kultúrneho strediska.



rekonštrukcia klubu kultúry
projekt ponuky letných prázdnin pre deti a mládež
rekonštrukcia futbalového areálu
dobudovanie areálu školy
naozaj fungujúce komunitné centrum pre všetkých



oprava a rozšírenie chodníkov, lepšia údržba a častejšie kosenie verejných priestranstiev. Viac pracovných príležitosti



dobudovanie kanalizácie



Dom opatrovat..služieb pre seniorov - odkúpiť daný blok - rekonštruovať a dať do užívania.



zamerané na zlepšenie životného prostredia



oprava klubu kultúry, nainštalovanie verejného osvetlenia tam, kde to je ešte potrebné, napojenie chodníka s ukončením až na parkovisku pod
obecným úradom a napojenie až k štadiónu, pokutovanie áut stojacích na chodníkoch, či v zákazoch.



Jgy



akýkoľvek, ktorý by pomohol aspoň k minimálnemu zvýšeniu zamestnanosti mladých ľudí



Modernejšiu čističku odpadových vôd.



Prechody pre chodcov. Chodniky v dolnej casti obce.



nevyhovujúce podmienky pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života

