
Pri areáli OcÚ je nevyužitá plocha

V onci chýba amfiteáter

Obec vlastní starý sedliacky dom Objekt je v zlom technickom stave Rekonštruovať objekt na múzeum

Oplotenie cintorína je poškodené Opraviť oplotenie

Dom smútku je v zkom stave Rekonštruovať objekt

Bidova požiarnej zbrojnice je v zlom 

stave
Rekonštruovať objekt

MK sú poškodené Rekonštruovať MK

Verejné priestranstvo je kompletne 

zrekonštruované

Zelené plocha verejných priestranstiev 

sú nevhovujúce
Obnoviť verejnú zeleň

Chodníky v obci sú poškodenée a 

chýbajú
Rekonštruovať a dobudovať chodníky

V obci chýba vlakové spojenie

Verejná doprava je v dostatočnej miere

Upraviť verejné priestranstvo na 

multifunkčný park s amfiteátrom

Bielovce

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenie
Budova OcÚ je zrekonštruovaná

Areál OcÚ je zrekonštruovaný



Chýba lávka cez rieku Ipeľ do MR

K rieke Ipeľ je z obce vybudovaná 

asfaltová cesta

Možnosť vvybudovať pri rieke 

oddychové miesto, sedenie, 

informaččná tabuľa

Možnosť vybudovať cyklotrasu

Melioračné kanály sú znečistené
Pri rieke je vybudovaná hrádza

Vyčistiť a udržiavať kanály v dobrom 

stave
Priority psrávcu 

Pri obci tečie rieka Ipeľ

Okolie obce má peknú prírodu

V obci sú 4 včelári vyrábajúci med pre 

veľkoobchod

Možnosť vybudovať turistickú trasu

Poľnohospodárska pôda je využvaná

Vinohrady v obci sú prevažne 

zanedbané a minimálne obrábané

Budova starých kasární je v dezolátnom 

stave
Zbúranie objektu

Sýpka bývalého PD je využívaná 

súkromným podnikateľom, 

poľnohospodárom

Budova bývalého detského doma je v 

dezolátnom stave
Rekonštruovať objekt na KD

Budova bývalej ZŠ je v zlom stave, 1/2 

vlastní RKC, druhú MŠ SR

Rekonštruovať objekt na komunitné 

centrum



V obci je veľkopestovateľ zeleniny

V obci je RKC kostol sv. Martina

Objekty sú v zlom stave Rekonštrukcia objektov

Udržanie domového fondu a 

počtuobyvateľstva

V obci je kostol RfC

Ďalší rozvoj zeleninárstva

Neobývané domy v obci kupujú 

priazniví migranti

V obci je obchod

V obci chýbajú športoviská Vybudovať multifunkčné ihrisko

Mladí odchádzajú z obce za prácou Nepriaznivý demografický vývoj v obci

Vody v studniach sú nekvalitné

V obci je bohatý kultúrny život
Zachovávanie folklórnych tradícií je na 

ústupe

Obnoviť tradičné podujatia - 

oberačkové slávnosti, dožinky

V obci ne je zavedený zemný plyn Zaviesť zemný plyn do obce

Veľká finančná náročnosť investície, nie 

úplne istý záujem obyvateľov o 

využívanie vybudovaných sietí

V obci je zavedený vodovod

V obci nie je vybudovaná kanalizácia Vybudovať kanalizáciu

Veľká finančná náročnosť investície, nie 

úplne istý záujem obyvateľov o 

využívanie vybudovaných sietí


