
Príležitosti na miestny, regionálny a 

cezhraničný turizmus a cykloturizmus

Terén je podmáčaný spodnými vodami

Detské ihrisko v obci je zastaralé

Za obcou sa nachádza kaplnka

Na rekonštrukciu je vypracovaná 

projektová dokumentácia
Budova bývalej MŠ je v zlom stave

Rekonštruovať objekt na spoločenský 

priestor

Na rekonštrukciu je vypracovaná 

projektová dokumentácia
Budova KD je v zlom stave Rekonštruovať objekt

Na rekonštrukciu je vypracovaná 

projektová dokumentácia
Budova OcÚ je v zlom stave Rekonštruovať objekt

V areáli OcÚ sú objekty knižnice a 

posilňovne v zlom stave
Rekonštruovať objekt

V obci chýbajú chodníky Dobudovať chodníky

Štátna cesta vedúca cez obce je v zlom 

stave

Iniciovať rekonštrukciu štátnej cesty u 

správce regionálnych ciest

Nezaradenie medzi priority kraja, 

odsúvanie opravy

V obci je replika sochy sv. Jána 

Nepomuckého

MK v obci sú v zlom stave Rekonštruovať MK

V obci je tzv.  bezodné jazero s leknami 

a vtákmi hniezdiacimi v pieskových 

Dobudovať 1,5 km prístupovaj cesty a 

spojiť s obcou Tésa v Maďarsku

Revitalizovať detské ihrisko

Možnosť zosieťovania s ostatnými 

pútnymi miestami v blízkom regióne

Obec je umiestnená v členitom teréne

Na rieke Ipeľ je vybudovaná hať

Kubáňovo

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenie
Okolie obce tvorí pekná príroda



Veľká finančná náročnosť investície, nie 

úplne istý záujem obyvateľov o 

využívanie vybudovaných sietí

Verejné ossvetlenie je zastaralé

V obci chýba vodovod

Voda v studniach je znečistená

Na rekonštrukciu je vypracovaná 

projektová dokumentácia

V obci je Kostol sv. Ladislava Omietka kostola je poškodená Rekonštruovať omietku kostola

V obci nie je plynovod na zemný plyn Vybudovať plynovod

Veľká finančná náročnosť investície, nie 

úplne istý záujem obyvateľov o 

využívanie vybudovaných sietí

Riešenie je v štádiu projektovej 

prípravy
Rekonštruovať verejné osvetlenie

V obci športujú rekreačne
Pripraviť podmienky pre rekreačný 

šport

Vybudovať vodovod v obci

V obci chýba kanalizácia Vybudovať kanalizáciu

Veľká finančná náročnosť investície, nie 

úplne istý záujem obyvateľov o 

využívanie vybudovaných sietí

V cintoríne je nevhodne umiestnený 

zdroj vody

Rozmiestniť vedenie na viaceré miesta 

v cintoríne

Obec vlastní budovu Jednoty a 

prenajíma ju
Príjem z dlhodobého prenájmu

V cintoríne nie je osvetlenie Vybudovať osvetlenie v cintoríne

V cintoríne je poškodené oplotenie Vybudovať oplotenie

Dom smútku je v zlom stave Rekonštruovať objekt

V cintoríne chýbajú chodníky Vybudovať chodníky

Budova požiarnej zbrojnice je v zlom 

stave
Rekonštruovať objekt

Budova obecného múzea je v zlom 

stave
Rekonštruovať objekt



O histórii obce sú vydané brožúry

Možnosť elektronického zverejnenia 

kroniky, scan
V obci vedú kroniku

Mladí opúšťajú obec

Nepriaznivý demografický vývoj obce

3. most je podmytý Rekonštruovať most Nelegálna stavba

Obyvateľstvo obce je prestárlé

Most cez potok Búr je v zlom stave Rekonštruovať most

Vojenský pontónový most cez Ipeľ je 

poškodený
Rekonštruovať most Nejasná legálnosť stavby

Veľká väčšina vinohradov je zanedbanáV obci je súťažný vinár

Mobilizácia obce, rozvoj ochotníctva

Udržiavanie atraktívneho objektu

Odraďujúci komplikovaný dotačný 

systém

Obec usporadúva každé 4 roky 

oberačkové slávnosti
Mladí sa už veľmi nezapájajú

V obci sú udržiavané pivničky v 

pieskovci

Možnosť farmárčenia

Možnosť farmárčenia

Neochota podnikať z dôvodu vysokej 

daňovej a odvodovej zaťaženosti 

V obci sú viacerí včelári
Neochota podnikať z dôvodu vysokej 

daňovej a odvodovej zaťaženosti 

Med je kvalitný
Odraďujúci komplikovaný dotačný 

systém

Okolie kostola je veľmi pekne 

udržiavané

V obci je pomník obetiam I. a II. 

Svetovej vojny

Budova fary je schátralá Doriešiť s RKC likvidáciu objektu



V obci nie je MŠ

V obci sú neprispôsobiví občania Zavedebie komunitnej práce v obci
Nezáujem cieľovej skupiny o riešenie 

situácie 

Noví obyvatelia sú spoločensky  

prispôsobiví 
V obci boli neobývané domy

Neobývané rodinné domy v obci 

obývajú noví obyvatelia: Poliaci, Česi, 

O histórii obce sú vydané brožúry


