SWOT analýza obce Biely Kostol (2019)
Silné stránky
Vhodná poloha obce s mestom Trnava
Zaujímavá lokalita (v blízkosti rekreačná oblasť, prírodné kúpalisko, golfové
odpalisko..)
Zabezpečenie všeobecných služieb - obchod, kaderníctvo, kozmetika, lekáreň,
kaviareň reštaurácia
Ľahká dostupnosť do mesta, dobrá infraštruktúra, doprava (aj MHD)
Množstvo záujmových skupín v obci, aktívni dobrovoľníci
Existencia MŠ
Futbalové ihrisko, futbalové mužstvo
Kultúrny dom
Dlhoročné tradície v obci, zaujímavá história
Zaujímavé okolie, blízkosť Malých Karpát, vinohradnícky región
Internet v celej obci
Kanalizácia v celej obci (okre dvoch ulíc)
Kamerový systém v obci
Snaha o zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia (LED)

Príležitosti
Vybudovanie cyklotrás (v spolupráci s mesto Trnava)
Vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie
Využívanie KD pre širokú verejnosť
Lepšie využívanie eurofondov a financií z TTSK
Efektívny a účinný separovaný zber v obci
Osveta v oblasti environmentu (aj pre domácnosti)
Členstvo v združeniach aj z radov novousadlíkov
Zviditeľnenie obce, destinačný manažment
Obec ako spojivo na cestovný ruch pre región Karpaty

Slabé stránky
Absencia ZŠ, závislosť na spoločnej ZŠ v Ružindole
Hustota osídlenia obce (cca 1000 obyvateľov /km2)
Žiadny väčšia plocha obecného pozemku
Absencia zatrávnených plôch, zelene, oddychových zón
Zastaralé okrasné dreviny a stromy – potrebná revitalizácia
Nedostatočné triedenie komunálnych a biologických odpadov, zastaralý zberný dvor
Nedostatočné odvodnenie dažďovej vody
Nedostatočná profesionalita zamestnancov OcÚ
Nedostatok chodníkov, resp. vo veľmi zlom stave, zlý stav ciest
Havarijný stav KD (strecha, praskajúce steny, vlhko)
Nedostatočné šírenie informácií o dianí v obci do celej obce i mimo obec
Slabé začlenenie nových obyvateľov obce do života v obci (nezáujem)
Nevyhovujúci stav pošty (nevhodné úradné hodiny, málo doručovateliek, stará budova)
Vysoký počet obyvateľov s prechodným pobytom v – nedostatok podielových daní do
obce (pätina celkového počtu obyvateľov v obci)
Nedostatočné množstvo občianskej vybavenosti vrátane obchodov
Žiadna propagácia obce – PR a cestovný ruch, destinačný manažment
Nedostatok inteligentných prechodov pre chodcov najmä v oblastiach pohybu detí
Nedostatok smetných košov na verejných priestranstvách obce
Exteriér a vybavenie KD pre spoločenské a kultúrne podujatia
Absencia multifunkčného ihriska (detí mládež, dospelí)
Nedostatok detských ihrísk
Nedostatočná kapacita MŠ
Hrozby
Prudký nárast obyvateľov
„Nekontrolovaná „ výstavba
Chýbajúce nariadenia pre občanov obce - benevolentné postoje k zmenám,
nerešpektovanie nariadení a dohôd a VZN obyvateľmi obce
„ Zlý“ územný plán obce
Nejasné pravidlá pri riadení obce,
Veľký nárast odpadov (aj biologických), zvýšenie ceny za odpad pre obyvateľa
Kolaps dopravy
Nedodržanie nariadení ohľadom odpadového hospodárstva

