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OBEC MALÉ OZOROVCE 
 

Malebná obec Malé Ozorovce sa rozprestiera na pahorkati-

ne juhovýchodných výbežkov Slanských vrchov, neďaleko  

mesta Sečovce. P redpokladá sa, že sídl isko založi l i  obyva-

tel ia zo starších Ve ľkých Ozoroviec v 11. až 13. storoč í .  

 Prvý krát sa písomne spomínajú v roku 1324. Už v tomto  

období tu stál kostol, čo dokazuje rozvinutú kultúru jej obyvateľov. Pôvod-

ne sa venoval i   najmä po ľnohospodárstvu, išlo o tradičné zemianske osíd-

lenie. Zo súpisu obyvateľov a majetku v Uhorsku z roku 1600 sa dozvedá-

me o existenci i  štyroch kúri í , obec bola v tomto čase sídlom farského úra-

du. Najťažšiu  ranu počas svojej existenci i  dostal i  Malé Ozorovce 2.  decem-

bra 1944, kedy bola obec vypálená nemeckými vojakmi. Vďaka tvrdej práci  

a nezlomnej vôl i  sa podari lo dedine vdýchnu ť život. Dnes tu ži je vyše 520 

obyvate ľov. Zachoval sa po ľnohospodársky charakter a pôsobí tu i nieko ľko 

podnikateľov. Najstaršou pamätihodnosťou v obci je r ímskokatol ícky Kostol 

sv. Márie Magdalény, ktorý pochádza zo  zači atku 15. storoči a.  Vďaka svo-

jej historickej hodnote je zapísaný v zozname našich národných kultúrnych 

pamiatok. Druhou vzácnosťou sakrálneho charakteru v Malých Ozorovciach 

je drevená zvonica postavená v roku 1619, ktorá je tiež v zozname národ-

ných kultúrnych pamiatok.  Gréckokatol ícky veriaci navštevujú architekto-

n icky moderne pojatý chrám z roku 1996. Kolorit obce dotvárajú i  ďalšie 

menšie sakrálne stavby. Okol ie Malých Ozoroviec je bohaté na prírodné 

krásy.  

 

Základné informácie:  

Samosprávny kraj: Košický    

Okres: Trebišov  

Región: Zemplín  

IČO: 00331708  

Počet obyvate ľov: 517  

Rozloha: 1708 ha  

Starosta: Mi lan Dolák 

Tel : 056 / 678 93 05 

Emai l : mozorovce@slovanet.sk  

Web: www.maleozorovce.ocu.sk 

 

mailto:mozorovce@slovanet.sk
http://www.maleozorovce.ocu.sk
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PARAMETRE PRIESKUMU 
V dňoch 11. 3. – 30.3. 2011 bol vykonaný dotazníkový prieskum verejnej mienky medzi 
obyvateľmi obce Malé Ozorovce na celkovej vzorke 440 respondentov. 

Respondentov tvorili osoby staršie ako 15 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v obci Malé 
Ozorovce. 

Zloženie respondentov nebolo bližšie špecifikované, išlo o heterogénnu skupinu respon-
dentov. 

Všetky odovzdané dotazníky boli zaradené do žrebovania o zaujímavé ceny. 
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE VYPLÝVAJÚCE Z PRIESKUMU 
Celkový počet respondentov: 440 

Celkový počet odovzdaných a vyplnených dotazníkov: 279 (63,41%) 

Zloženie respondentov podľa pohlavia: 

muži 127 45,52% 
ženy 127 45,52% 
neuviedli 25 8,96% 
CELKOM 279 100,00% 

 
Zloženie respondentov podľa veku: 

 počet  [ % ]  
15-18 13 4,66% 
19-29 52 18,64% 
30-39 41 14,70% 
40-49 44 15,77% 
50-59 47 16,85% 
60-69 42 15,05% 
>70 30 10,75% 

SPOLU 269 96,42% 
neuviedlo  10  
CELKOM 279 100,00% 

 

Zloženie respondentov podľa vzdelania: 

Vzdelanie počet  [ % ] 
základné 50 17,92% 
stred. bez MAT 76 27,24% 
stred. s MAT 99 35,48% 
VŠ I. st. 13 4,66% 
VŠ II. st. 20 7,17% 

SPOLU 258 92,47% 
neuviedlo  21  

CELKOM 279 100,00% 
 

Zloženie respondentov podľa aktuálneho ekonomického stavu: 

Aktuálny ekonomický stav počet  [ % ]  
zamestnaný 101 36,20% 
nezamestnaný 28 10,04% 
súkromný  podnikateľ 16 5,73% 
študent 28 10,04% 
dôchodca 88 31,54% 
MD 4 1,43% 

SPOLU 265 94,98% 
neuviedlo 14  

CELKOM 279 100,00% 
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

1. NEZAMESTNANOSŤ A NEDOSTATOČNÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI 
 
 počet [ % ] 
určite áno 160 65,57% 
viac áno ako nie 70 28,69% 
viac nie ako áno 11 4,51% 
určite nie 3 1,23% 
neodpovedalo 35  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

2. BUDOVANIE KANALIZÁCIE 
 
 počet [ % ] 
určite áno 214 80,75% 
viac áno ako nie 34 12,83% 
viac nie ako áno 12 4,53% 
určite nie 5 1,89% 
neodpovedalo 14  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

3. BUDOVANIE VODOVODU 
 
 počet [ % ] 
určite áno 108 44,08% 
viac áno ako nie 69 28,16% 
viac nie ako áno 47 19,18% 
určite nie 21 8,57% 
neodpovedalo 34  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

4. BUDOVANIE CHODNÍKOV 
 
 počet [ % ] 
určite áno 113 46,31% 
viac áno ako nie 67 27,46% 
viac nie ako áno 45 18,44% 
určite nie 19 7,79% 
neodpovedalo 35  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

5. ORGANIZOVANIE KULTÚRNEHO A VOĽNO-ČASOVÉHO VYUŽITIA 
 
 počet [ % ] 
určite áno 110 46,61% 
viac áno ako nie 94 39,83% 
viac nie ako áno 23 9,75% 
určite nie 9 3,81% 
neodpovedalo 43  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

5.1 DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR 
 

 počet [ % ] 
určite áno 60 25,64% 
viac áno ako nie 98 41,88% 
viac nie ako áno 48 20,51% 
určite nie 28 11,97% 
neodpovedalo 45  
 

 
 

 
 

 

0 20 40 60 80 100 120

určite áno

viac áno ako nie

viac nie ako áno

určite nie

26%

42%

20%

12%

určite áno

viac áno ako nie

viac nie ako áno

určite nie



 

Str
an

a14
 

Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

5.2 FOLKLÓRNY SÚBOR PRE DOSPELÝCH 
 

 počet [ % ] 
určite áno 48 20,87% 
viac áno ako nie 90 39,13% 
viac nie ako áno 60 26,09% 
určite nie 32 13,91% 
neodpovedalo 49  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

6. VYTVÁRANIE PODMIENOK NA VOĽNO-ČASOVÉ ŠPORTOVANIE 
 

 počet [ % ] 
určite áno 117 48,95% 
viac áno ako nie 102 42,68% 
viac nie ako áno 14 5,86% 
určite nie 6 2,51% 
neodpovedalo 40  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

6.1 TRÉNOVANIE DETSKÉHO FUTBALOVÉHO TÝMU 
 

 počet [ % ] 
určite áno 76 32,62% 
viac áno ako nie 103 44,21% 
viac nie ako áno 27 11,59% 
určite nie 27 11,59% 
neodpovedalo 46  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

6.2 SVOJPOMOCNÉ VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA PRI OBECNOM ÚRADE 
 

 počet [ % ] 
určite áno 144 59,26% 
viac áno ako nie 64 26,34% 
viac nie ako áno 21 8,64% 
určite nie 14 5,76% 
neodpovedalo 36  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

6.3 KOMPLEXNÁ ÚPRAVA HLAVNÉHO IHRISKA, VYBUDOVANIE MENŠÍCH IHRÍSK 

A POMOCNÝCH BUDOV V AREÁLI HLAVNÉHO IHRISKA 
 

 počet [ % ] 
určite áno 90 38,79% 
viac áno ako nie 81 34,91% 
viac nie ako áno 40 17,24% 
určite nie 21 9,05% 
neodpovedalo 47  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

7. STAROSTLIVOSŤ O ČISTOTU OBCE, LIKVIDÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU, NE-
SPAĽOVANIE ODPADOV 
 

 počet [ % ] 
určite áno 188 77,05% 
viac áno ako nie 50 20,49% 
viac nie ako áno 5 2,05% 
určite nie 1 0,41% 
neodpovedalo 35  
 

 

 
 

  

0 50 100 150 200

určite áno

viac áno ako nie

viac nie ako áno

určite nie

77%

21%

2% 0%

určite áno

viac áno ako nie

viac nie ako áno

určite nie



 

Str
an

a20
 

Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

8. STAROSTLIVOSŤ O STARŠÍCH OBČANOV 
 

 počet [ % ] 
určite áno 171 68,95% 
viac áno ako nie 67 27,02% 
viac nie ako áno 7 2,82% 
určite nie 3 1,21% 
neodpovedalo 31  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

8.1 INDIVIDUÁLNA STAROSTLIVOSŤ O STARŠÍCH OBČANOV (ZDRAVOTNÁ PREVENCIA, 
DOVOZ JEDLA, LIEKOV A POD.) 
 

 počet [ % ] 
určite áno 149 61,32% 
viac áno ako nie 78 32,10% 
viac nie ako áno 13 5,35% 
určite nie 3 1,23% 
neodpovedalo 36  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

8.2 Vytvoriť obecný dom sociálnych služieb 

 počet [ % ] 
určite áno 60 25,97% 
viac áno ako nie 99 42,86% 
viac nie ako áno 46 19,91% 
určite nie 26 11,26% 
neodpovedalo 48  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

8.3 Vybudovanie vývarovne v kuchyni kultúrneho domu 
 

 počet [ % ] 
určite áno 102 42,68% 
viac áno ako nie 77 32,22% 
viac nie ako áno 39 16,32% 
určite nie 21 8,79% 
neodpovedalo 40  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

9. PROBLÉMY BÝVANIA. BUDOVANIE OBECNÝCH BYTOV PRE MLADŠÍCH OBČANOV TEJ-

TO OBCE 
 

 počet [ % ] 
určite áno 66 27,85% 
viac áno ako nie 78 32,91% 
viac nie ako áno 64 27,00% 
určite nie 29 12,24% 
neodpovedalo 42  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

10. PROBLÉMY DOPRAVY ( POŠKODZOVANIE CIEST, ZNEČISTENIE, NEBEZPEČENSTVO 

PRE CHODCOV) 
 

 počet [ % ] 
určite áno 152 62,55% 
viac áno ako nie 75 30,86% 
viac nie ako áno 15 6,17% 
určite nie 1 0,41% 
neodpovedalo 36  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

10.1 OBMEDZENIA DOPRAVY PRE ŤAŽKÉ DREVÁRSKE ŤAŽOBNÉ MECHANIZMY NA PA-

NELOVEJ CESTE Z ULICE LESNEJ 
 

 počet [ % ] 
určite áno 152 64,96% 
viac áno ako nie 62 26,50% 
viac nie ako áno 14 5,98% 
určite nie 6 2,56% 
neodpovedalo 45  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

11. KRIMINALITA, NÁSILIE, BEZPEČNOSŤ OBČANOV OBCE 
 

 počet [ % ] 
určite áno 123 51,68% 
viac áno ako nie 67 28,15% 
viac nie ako áno 42 17,65% 
určite nie 6 2,52% 
neodpovedalo 41  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

11.1 ORGANIZOVANIE DOMOBRANY 
 

 počet [ % ] 
určite áno 39 17,41% 
viac áno ako nie 62 27,68% 
viac nie ako áno 67 29,91% 
určite nie 56 25,00% 
neodpovedalo 55  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

11.2 ZRIADENIE OBECNEJ POLÍCIE 
 

 počet [ % ] 
určite áno 45 19,57% 
viac áno ako nie 50 21,74% 
viac nie ako áno 64 27,83% 
určite nie 71 30,87% 
neodpovedalo 49  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

12. VZHĽAD, ÚPRAVA OBCE, PORIADOK VO VŠEOBECNOSTI 
 

 počet [ % ] 
určite áno 184 75,72% 
viac áno ako nie 57 23,46% 
viac nie ako áno 2 0,82% 
určite nie 0 0,00% 
neodpovedalo 36  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

13. BUDOVANIE ALEBO REKONŠTRUKCIA OBECNÝCH BUDOV 
 

 počet [ % ] 
určite áno 56 24,67% 
viac áno ako nie 88 38,77% 
viac nie ako áno 51 22,47% 
určite nie 32 14,10% 
neodpovedalo 52  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

13.1 PRÍSTAVBA KU KULTÚRNEMU DOMU 
 

 počet [ % ] 
určite áno 27 11,79% 
viac áno ako nie 64 27,95% 
viac nie ako áno 80 34,93% 
určite nie 58 25,33% 
neodpovedalo 50  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

13.2 VÝSTAVBA MALÉHO LETNÉHO AMFITEÁTRA 
 

 počet [ % ] 
určite áno 42 18,34% 
viac áno ako nie 75 32,75% 
viac nie ako áno 59 25,76% 
určite nie 53 23,14% 
neodpovedalo 50  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

13.3 VÝSTAVBA TELOCVIČNE 
 

 počet [ % ] 
určite áno 58 25,22% 
viac áno ako nie 73 31,74% 
viac nie ako áno 52 22,61% 
určite nie 47 20,43% 
neodpovedalo 49  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

14. ROZVOJ OBCE - PODPORA PODNIKANIA 
 

 počet [ % ] 
určite áno 106 45,49% 
viac áno ako nie 100 42,92% 
viac nie ako áno 23 9,87% 
určite nie 4 1,72% 
neodpovedalo 46  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

14.1 ZALOŽENIE PODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU VO VLASTNÍCTVE OBCE (DRUŽSTVO, 
S.R.O., V.O.S, A POD.) 
 

 počet [ % ] 
určite áno 86 37,72% 
viac áno ako nie 81 35,53% 
viac nie ako áno 38 16,67% 
určite nie 23 10,09% 
neodpovedalo 51  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

14.2 OBNOVA A ROZVOJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ A INEJ VÝROBY FORMOU DRUŽSTVA 
 

 počet [ % ] 
určite áno 91 39,74% 
viac áno ako nie 90 39,30% 
viac nie ako áno 30 13,10% 
určite nie 18 7,86% 
neodpovedalo 50  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

15. VYSPORIADANIE MAJETKU URBARIÁTU 
 

 počet [ % ] 
určite áno 115 49,57% 
viac áno ako nie 66 28,45% 
viac nie ako áno 37 15,95% 
určite nie 14 6,03% 
neodpovedalo 47  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VODNÝCH ZDROJOV 
 

 počet [ % ] 
určite áno 187 77,92% 
viac áno ako nie 49 20,42% 
viac nie ako áno 1 0,42% 
určite nie 3 1,25% 
neodpovedalo 39  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

16.1 ZÁKAZ UMÝVANIA DOPRAVNÝCH MOTOROVÝCH PROSTRIEDKOV V URČENÝCH LO-

KALITÁCH (NA GEREČI) 
 

 počet [ % ] 
určite áno 131 55,04% 
viac áno ako nie 38 15,97% 
viac nie ako áno 37 15,55% 
určite nie 32 13,45% 
neodpovedalo 41  
 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

určite áno

viac áno ako nie

viac nie ako áno

určite nie

55%

16%

16%

13%

určite áno

viac áno ako nie

viac nie ako áno

určite nie



 

Str
an

a41
 

Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

16.2 VYBUDOVANIE VEĽKEJ ZÁCHYTNEJ BETÓNOVEJ NÁDRŽE PRE VODU (NA GEREČI) 
 

 počet [ % ] 
určite áno 88 37,45% 
viac áno ako nie 70 29,79% 
viac nie ako áno 45 19,15% 
určite nie 32 13,62% 
neodpovedalo 44  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

16.3 OBMEDZENIE VSTUPU DOPRAVNÝCH MOTOROVÝCH PROSTRIEDKOV NA GERENČ 

RAMPOU 
 

 počet [ % ] 
určite áno 84 35,00% 
viac áno ako nie 42 17,50% 
viac nie ako áno 52 21,67% 
určite nie 62 25,83% 
neodpovedalo 39  
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Ktoré problémy chcete, aby sa riešili prioritne v našej obci v období rokov 2011 – 2014? 

 

17. OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY (PODMIENKA - MINIMÁLNE 15 DETÍ PRE FINANČNÉ ZABEZ-

PEČENIE MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR) 
 

 počet [ % ] 
určite áno 98 43,17% 
viac áno ako nie 72 31,72% 
viac nie ako áno 44 19,38% 
určite nie 13 5,73% 
neodpovedalo 52  
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MÁTE TERAZ MOŽNOSŤ PRÍSTUPU NA INTERNET Z DOMU? 
 

 počet [ % ] 
nie 97 37,45% 
áno 162 62,55% 
neodpovedalo 20  
 

 
 

Máte predbežný záujem o pripojenie na vysokorýchlostný internet 

v kombinácii s digitálnym televíznym signálom T-COM MAGIO (slo-

venské a české programy zadarmo)?   

 počet [ % ] 
určite áno 94 37,60% 
viac áno ako nie 45 18,00% 
viac nie ako áno 25 10,00% 
určite nie 44 17,60% 
neviem 42 16,80% 
neodpovedalo 29  
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SKÚSILI STE V POSLEDNÝCH ROKOCH OSOBNE PRISPIEŤ K RIEŠENIU NIEKTORÝCH PROB-

LÉMOV NAŠEJ OBCE? 
 

 počet [ % ] 

áno 14 5,88% 

často 19 7,98% 

niekedy 119 50,00% 

nikdy 86 36,13% 
neodpovedalo 41  
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INDIVIDUÁLNE NÁZORY A POZNÁMKY OBČANOV K POTREBÁM PRE SPOKOJNOSTI 

S PODMIENKAMI PRE SVOJ ŽIVOT, SVOJU PRACOVNÚ A OSOBNÚ SEBAREALIZÁCIU: 
 

 

 

 

1. rozšíriť parkovanie pri cintoríne (názor vyjadrený 13x) 
2. riešiť čistotu, poriadok, viac zelene a okrasných kvetín a kríkov  v celej  obci (názor vy-

jadrený 12x) 
3. obmedziť pohyb voľne pobehujúcich psov, zaviesť pokuty pre majiteľov (názor vyjadre-

ný 11x) 
4. organizovať viac kultúrnych podujatí (plesy, zábavy, koncerty, ...) (názor vyjadrený 9x) 
5. zakázať vypúšťanie močovky do „obecnej kanalizácie“ a záhrad (názor vyjadrený 8x) 
6. vybudovať kanalizáciu  a chodníky (názor vyjadrený 7x) 
7. vybudovať športové multifunkčné ihrisko resp. detské ihrisko (názor vyjadrený 6x)  
8. postaviť rampu na konci ulice Poľnej (názor vyjadrený 5x) 
9. obnoviť činnosť Materskej škôlky (názor vyjadrený 5x) 
10. zvýšiť starostlivosť o starších občanov (názor vyjadrený 4x) 
11. vybudovať trasy na cykloturistiku (názor vyjadrený 4x) 
12. riešiť „Sečovské bralo“ (názor vyjadrený 4x) 
13. vybudovať obecné kompostovisko, zabezpečiť drvič konárov (názor vyjadrený 4x) 
14. vybudovať lepšiu cestu na Gereč (názor vyjadrený 4x), odstrániť neporiadok , zakázať  

umývať auta  
15. vyriešiť otáčanie aut na konci ulíc (názor vyjadrený 3x) 
16. riešiť nočný pokoj – zdroj hluku je krčma  (názor vyjadrený 3x) 
17. upraviť cintorín a staré hrobové miesta (názor vyjadrený 3x) 
18. rozšíriť počet kontajnerov na separovaný odpad (názor vyjadrený 3x) 
19. zriadiť obecné internetové pripojenie domácnosti (názor vyjadrený 3x) 
20. odstrániť z kopca „panelovku“ a neporiadok (priestor na sánkovanie) (názor vyjadrený 

3x) 
21. umiestniť informačnú tabuľu obce na prístupnejšie miesto (názor vyjadrený 3x) 

36%

64%

Využili občania možnosť napísať svoj vlastný 
názor v prieskume ...?

áno

nie
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22. obmedziť prejazd pre ťažké mechanizmy na obecnej komunikácii (názor vyjadrený 2x) 
23. postaviť zastávky SAD aj v druhom smere (názor vyjadrený 2x) 
24. zriadiť zberný dvor pre odpad (názor vyjadrený 2x) 
25. v zime zakázať vypúšťanie vody na cestu – hrozí riziko pádu a úrazu (názor vyjadrený 

2x) 
26. vybudovať odvodňovací kanál medzi záhradami (ulica Hlavná a Poľná) (názor vyjadrený 

2x) 
27. zabezpečiť viac bezpečia na autobusových zastávkach (názor vyjadrený 2x) 
28. vybudovať vodovod – najprv však riešiť zdroj vody 
29. zakázať znečisťovanie na Gereči obyvateľmi (špinavé seno, komunálny odpad) 
30. častejšie kontrolovať kvalitu vody v studniach 
31. kontrolovať odtok vody z ciest  
32. cesta na cintorín poza humná 
33. zakázať budovať traťovod smerom k susedom 
34. zakázať pálenie trávy a lístia   
35. odstrániť čierne skládky odpadu a zabrániť ich zakladaniu 
36. zriadiť spomaľovacie retardéry na Jarkovej ulici 
37. častejšie organizovať verejné zhromaždenia občanov 
38. vybudovať rezervoár vody  
39. vytvoriť parčik pri KD 
40. revitalizovať parkovisko 
41. rekonštruovať  toalety  v kultúrnom dome 
42. organizovať nákupné výlety do Poľska 
43. organizovať športové podujatia pre deti a mládež  
44. vybudovať chodníky + chodník okolo cesty do Sečoviec 
45. opraviť dlažbu pri Dome smútku 
46. aktualizovať web stránku obce (bohoslužby,  narodenia, úmrtia, fotografie, ...) 
47. vybudovať cvičisko pre psov 
48. zabezpečiť kominára pre čistenie komínov 
49. opraviť cestu v celej obci 
50. organizovať a kontrolovať prácu VPP 
51. obmedziť parkovanie aut na ceste (???) 
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Poznámky: 


