
 A tájház tetőjének rekonstrukciója 
Rekonštrukcia strechy domu tradícií    
 
Az alacsonyabb színvonalú bérlakások bekötőútjának felújítása 
Rekonštrukcia cesty k nájomným bytom nižšieho štandardu   
 
A nyugdíjasház szociális helységeinek felújítása 
Rekonštrukcia sociálnych miestností v Dome dôchodcov 
 
A tűzoltószertári torony tetőjének rekonstrukciója 
Oprava strechy veže požiarnej zbrojnice 
 
Az önkéntes tűzoltó szervezet felszerelésének beszerzése 
Zabezpečenie výbavy pre dobrovoľný hasičský zbor 
 
A volt szövetkezet területén lévő családi hazák vízvezeték-
hálózatának javítása 
Realizácia opravy vodovodnej prípojky k rodinným domom pri 

bývalom družstve 

A Községi Hivatal lépcső feletti tetőjének rekonstrukciója 
Oprava prístrešku nad schodami pri Obecnom úrade 
 
A községi edzőterem mennyezetének javítása 
Oprava stropu v obecnej posiľňovni 
 
Betonalap készítése a Kultúrház kültéri színpadához  
Realizácia betónového základu pre javisko pri Kultúrnom dome 
 
A szennyvíztisztító telep és a szivattyúállomások szivattyúinak javítása 

és karbantartása 

Pravidelná údržba a oprava čerpadiel na čističke odpadových vôd 

a prečerpávacích staniciach  

 
 

Oktatási intézményekben végzett munkák – festés, játszótér cseréje, 
kerítéscsere, kazáncsere, kinti kiülőhely létesítése, homokozó felújíása 
Práce realizované vo vzdelávacích inštitúciach – maľovanie, výmena 
detského ihriska, výmena oplotenia, výmena kotla,  realizácia altánku, 
oprava pieskoviska 
 
Sikeres rendezvények szervezése – falunap, turisztika, különböző 

kultúrrendezvények és kiállítások, bálok, Idősek napja, Mikulás, Horkai 

Káposztalé, színház és egyebek...  

Zorganizovanie úspešných akcií – Deň obce, turistický pochod, rôzne 

kultúrne akcie a výstavy, plesy, Deň dôchodcov, Mikuláš, Kapustnica 

Horkai, divadlo a ďalšie...  

 

Jóváhagyott projektek – a Kultúrház energiaintenzitásának 

csökkentése, a szlovák tanítási nyelvű alapiskola tetőjének felújítása 

Schválené projekty – zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho 

domu, rekonštrukcia strechy ZŠ s VJS 

 

Benyújtott pályázatok – a tűzoltószertár felújítása, az 

autóbuszmegálló melletti tér felújítása, 11 lakásos bérház építése 

Podané projekty – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, revitalizácia 

priestoru vedľa autobusovej zastávky, výstavba 11 b.j nájomného bytu  

 

A temetőn lévő lépcső korlátjának gyártása és kihelyezése 
Výroba a osadenie zábradlia ku schodom na cintoríne 
 
A Gice felé vezető út rekonstrukciója 
Rekonštrukcia cesty smerom na Hucín 
 
A vízfurat felett lévő tamászfal javítása 
Oprava oporného múru nad vrtom pre pitnú vodu 
     

 


