Silné stránky

Pastovce
Slabé stránky
Príležitosti
Obec dodáva vodu aj susednej obci
Bielovce

V obci je zavedený vodovod
Obec má vybudovanú ČOV, obec má
pripravený projekt na kanalizáciu

Ohrozenie

ČOV nie je v prevádzke
Dobudovať kanalizáciu v obci
Chýba kanalizačná sieť

Obmedzené možnosti dotačného
systému environfondu

V obci nie je zemný plyn
V obci je novovybudovaný amfiteáter
Budova OcÚ je zrekonštruovaná
Dom smútku je zrekonštruovaný
Okolo cintorína je nové oplotenie
Verejné priestranstvá sú neupravené

Revitalizácia verejných priestranstiev

Chýba centrálna zóna obce

Upraviť verejné priestranstvo obce

Chýba detské ihrisko

Vybudovať

Chýba kamerový systém

Vybudovať

MK sú v zlom stave

Vybudovanie

V obci je zrekonštruované verejné
osvetlenie

Poškodzovanie ihriska

V obci chýbajú chodníky

Vybudovanie

V obci sú obmedzené pracovné
príležitosti
V obci je niekoľko neobývaných
opustených domov
Neobývané rodinné domy v obci sú
využívané na weekendový pobyt
Poľnohospodárske pôdy v obci sú
obhospodarované
V obci je súťažný vinár

Nežiadúca migrácia do obce
Udržiavanie kontaktu s odsťahovanými
obyvateľmi a ich potomkami
Zapojenie aj miestnych SHR

Vinice sú opustené

Príležitosť pre malých a mladých
farmárov

Chýba most cez rieku Ipeľ do MR

Vybudovať most

V obci sú 4 včelári
V obci sú realizované
protipovodnnňové opatrenia na rieke
Projektová dokumentácia je pripravená

Možnosť vybudovania turistickej trasy
Možnosť vybudovania cyklotrasy
V okolí obce je pekná príroda
Možnosť vybudpvať rozhľadňu
V obci sú ešte zachovalé vínne pivnice
na pivničnom rade

Postupné chátranie a demolácia
objektov
Vlakové spojenie je obmedzené

Verejná doprava je vyhovujúca

Priorita NSK

Štátna cesta je v dezolátnom stave
Brehy rieky Ipeľ sú zarastené
V ocbi sú dva kostoly, RKC a Ref.C
Budova MŠ je v zlom stave

Zrekonštruovať objekt

V obci je nová bytovka

V obci je požiarna zbrojnica

V obci je zrekonštruovaná fara Ref.C.
Ťažba štrku
V obci je štrkoviskové jazero
Budovanie rekreačných priestorov
V obci je schátralá budova kasární

Rekonštrukcia na DDS

Autobusové zastávky v obci sú
zrekonštruované
Obec usporadúva folklórne slávnosti

Zachovávanie tradícií

V obci pôsobí rocková kapela
V obci je futbalové ihrisko
V obci nepôsobí FK
Šatne ihriska sú zrekonštruované
V KD je stolný tenis

V KD je stolný tenis
V obci chýba multifunkčné ihrisko
V obci je volejbalové ihrisko
Na rekonštrukcia KD a areálu je
pripravená projektová dokumentácia

Dobudovať a zrekonštruovať objekt a
areál

Obec má významných rodákov
Budovanie hrdosti na obec
O obci sú napísané 2 knihy

