
Možnosť budovania miestnej a 

regionálnej turistickej trasy

Rozvoj živočíšnej výroby

Poľnohospodárske pôdy v okolí obce 

obhospodarujú 2 rodinné farmy, SHR a 

cudzí

Rôznorodé pôdy, rôznej kvality

Vytvorenie vyhľadávaného turistického 

miesta

Vytvorenie vyhľadávaného turistického 

miesta

Vytvorenie vyhľadávaného turistického 

miesta

Spojiť kultúrne pamiatky obce do 

centrálnej zóny s parkovými prvkami

Trvalé zabezpečovanie služieb denného 

stacionára občanom obce

Vytvorenie vyhľadávaného turistického 

miesta

Možnosť ďalšieho rozvoja poľovníctva

Možnosť ďalšieho rozvoja rodinných 

fariem v obci 

Úplný zánik vinohradníctva v obci

Obnovenie ovocinárstva a pestovania 

zeleniny a malín 

Náročná administratíva v dotačnom 

systéme štátu

Náročná administratíva v dotačnom 

systéme štátu

Príležitosti Ohrozenia
Možnosť vzniku nových podnikateľských 

aktivít

Neochota podnikať - neúnosné daňové a 

odvodové zaťaženie podnikateľov

Zvýšenie kamiónovej dopravy môže opäť 

zasiahnuť obec

Silné stránky
Z obce je dobrá dopravná dostupnosť do 

miest Šahy, Levice, Štúrovo

Obmedzenie nákladnej dopravy 

odľahčilo premávku v obci

V okolí obce je pekná príroda, v jednej 

časti obce sa tiahne po celej jej časti 

 Potok Búr je udržiavaný, možnosť 

využívania na prechádzky

V obci je ocranná zóna kultúrnych 

pamiatok

Obec má obecné múzeum - 

zrekonštruované, stála expozícia, pec na 

Zanedbaná väčšina vinohradov

Zaniklo ovocinástvo, zeleninárstvo, 

kedysi pestovali aj maliny vo veľkom

Zanedbaný stav objektu, okolia a 

prístupovej cesty

Slabé stránky

Budova bývalého farského úradu je 

využívaná ako denný stacionár - 

prevádzkuje DIAKONIA - majetok ECAV, 

financovaný z rozpočtu ECAV, veľmi 

V okolí obce sú 3 poľovné revíry

Na území obce sú vinohrady -domáci 

pestujú vinič  len pre vlastnú potrebu

V obci je kostol sv. Mikuláša z 12.-

13.storočia NKP

V obci je kostol ECAV z 19.storočia - 

zrekonštruovaný NKP

Cýba centrálna zóna - možnosť spojiť 

časť medzi 2 kostolmi

V zóne chýbajú: parkovisko, cesty, 

chodníky

Obec Sazdice



Vzhľadom na zánik vinohradníctva 

hrozzí, že nebudú využívané a udržiavané

Slabý výsledný efekt zamestnaneckej 

politiky štátu

Využívanie skúseností s vedením a 

administráciou CHD

Znižovanie finančnej dotácie na podporu 

zamestnania a prevádzky pracovného 

miesta - nárast finančného zaťaženia 

obce

Možnosť vyznačenia turistickej trasy s 

pozoruhodnými miestami

Možnosť oživenia živej kultúry v obci

Priorita riešiť vodovod v obci

Priorita riešiť kanalizáciu v obci

Príťažlivé miesto na bývanie

Nedôslednou ochranou životného 

prostredia devalvácia príťažlivosti na 

bývanie

Veľká finančná náročnosť investície, nie 

úplne istý záujem obyvateľov o 

využívanie vybudovaných sietí

Zásadné riešenie havarijného stavu 

budovy v rámci kompetencie obce

Pretrvávajúci havarijný stav v dôsledku 

nekonania obce

Zachovávanie kresťanských a 

historických hodnôt

Obnovenie pôvodného významu 

kaplnky, zosieťovanie podobných miest v 

regióne, budovanie regionálnej pútnej 

cesty

Iniciovať u RKC určiť poslanie kaplnky

Pokles náboženského cítenia hlavne 

mladej generácie, strata záujmu o 

cirkevné hodnoty a prejavy

Kaštieľ - pôvodne správcovský dom, je v 

súkromnom vlastníctve má dezolátny 

V obci sú 3 pomníky padlým vo 

svetových vojnách, rôzne kríže v obci

V obci a jej okolí je zdravé životné 

prostredie

Obec prevádzkuje chránenú dieľňu

V obci je kaplnka, pôvodné zastaveie pri 

púti na neďaleký Hýbec, kde je NKP 

kostol sv. Heleny

Chýba kanalizácia

Nevyužívané pivničné domy vo svahoch 

pohoria

Zlé podmienky zo strany štátu na trvalé 

zamestnávanie nových pracovníkov 

obce, slabá motivácia a nízky výkon 

takýchto zamestnancov

Zanikol jej význam pri púťach

V obci sa nezachovávajú živé tradície

Zlá kvalita pitnej vody, chýba vodovod

V obci sa nachádza kaplnka vo 

vlastníctve RKC, pôvodne krypta
V pohorí Burda sú pozoruhdné prírodné 

útvary z kameňa, pod pohorím 

pravdepodobne výskyt podzemných  

chodieb
V obci zachovávajú  kroje a predmety v  

obecnom múzeu



Obec dokáže lacno zabezpečiť parkové 

úpravy 

Obec vyrába dlažobné dielce pre svoju 

potrebu

Využitie všetkých možností na odhalenie 

a sankciovanie znečiťovateľov

Neochota obce uplatniť nepopulárne 

opatrenia

Výskyt čiernych skládok, odstránenie 

nebolo podorené

Znehodnotenie objektu v prípade 

nestanovenia pravidiel používania a 

ochrany hodnôt

Rekonštruovať oplotenie v obci

Vybudovať parkovisko

V spolupráci s UPSVaR príp. 

podnikateľmi vytvoriť priestor s náradím 

a možnosťou vykonávať práce

Náročné organizačné zabezpečenie 

fungovania prevádzky

Rekonštruovať Dom smútku v obci

Neochota podnikať - neúnosné daňové a 

odvodové zaťaženie podnikateľov

Vybudovať komunitné centrum pre túto 

skupinu ľudí

Slabá prohesionálna pripravenosť na 

túto prácu a nepredvídateľné špecifiká 

tejto práce

Vybudovať v obci zberový dvor

Vybudovať multifunkčné ihrisko

Vybudovať detské ihrisko

Využívanie dotácie environfondu na 

odstránenie čiernych skládok

Nízka alokácia finančných prostriedkov 

pre potreby obcí

Veľa ľudí odcestovalo za prácou

Obec je najväčším zamestnávateľom v 

obci - zamestnáva 17 ľudí

Veľa nových prisťahovaných 

neprispôsobových občanov, mladí sa 

nezaujímajú o prácu

Chýba parkovisko pri cintoríne

Chýba pracovný inkubátor s technickými 

a materiálnymi podmienkami na prácu aj 

možné podnikanie jednotlivcov

Budovy bývalého PD sú využívané

Chýba zberový dvor na odpad

Chýba multifunkčné ihrisko

Zastaralé detské ihrisko

Obec vlastní pozemky v okolí budov 

bývalého PD

Zlý stav budovy Domu smútku

Zlý stav oplotenia cintorína

Zlé vzájomné vzťahy s vlastníkom budov



Rozvoj turizmu v obci
Dlhodobým nezáujmom o riešenie 

legalizácie znižovanie potenciálu objektu

Zviditeľnenie obce ďalšou atrakciou

Ďalšia popularizácia športu v obci medzi 

rôznymi vekovými kategóriami

Možnosť zachovávania tradícií a 

zviditeľňovania obce

Obnova miestnych komunikácií
Nedôsledné vyznačenie pravidiel 

dopravy s vylúčením ťažkej dopravy

Vyriešenie vlastníckych vzťahov a 

vybudovanie chodníkov

Zdĺhavý proces riešenia vlastníckych 

vzťahov

Realizácia zásadných protipovodňových 

opatrení

Finančná náročnosť projektu, možnosť 

nezaradenia medzi priority ssprávcu toku

Strata záujmu o šport

Využívaním objektov predísť ich 

devastácii

Vybudovanie Domova dôchodcov v obci

Možnosti ďalšieho multifunkčného 

využívania objektu súčasného OcÚ

Viesť mládež k športu aj v rámci 

komunitnej práce

Obec vlastní budovu bývalého OcÚ - 

možnosť prerobenia na Domov 

Budova súčasného OcÚ - 

zrekonštruovaná, v nej KD, Knižnica, 

V obci je moderný penzión V obci je nezlegalizovaný penzión

V obci je ZOO s rôznymi zvieratami 

typickými pre región i mimo neho

Zlý stav miestnych komunikácií

Chýbajú chodníky v obci - zložité 

vlastnícke vzťahy

Obec z vlastných síl udržuje čistotu 

vodného toku a brehov
Ohrozovanie obce povodňami

V obci sú 2 futbalové ihriská Nie je FK

Obec usporadúva stolnotenisové turnaje

V obci pôsobí folklórna skupina citerášov

V obci sú 2 budovy bývalých ZŠ:  RKC - 

sklad, ECAV Zborová miestnoť


