
 

  

Európsky fond regionálneho rozvoja 

Tlačová správa 

Festival pri príležitosti 800. výročia vzniku obce 

 

Na zverejnenie: 16.09.2021 / Na okamžité zverejnenie 

Mediálny kontakt: Ing. Iveta Feketeová  

 V posledných rokoch v obci Okoličná na Ostrove došlo k realizácii niekoľkých rozvojových 

aktivít prostredníctvom projektových zdrojov: napr. ošetrovateľská služba (29 640,00 €, MPSVaR SR), 

rekonštrukcia hlavného námestia (462,238,58 €, NFP 22140120704 ROP-4.1a-2010/01), renovácia 

vodovodného a komunikačného systému (MVaRR SR, 49,840,00 Eur), rekonštrukcia nájomných bytov 

(MVaRR SR, 62,404,57 €), spracovanie materiálov pre odvodnenie obcí Žitného ostrova (MVaRR SR, 

114,434,89 €) či rozvoj krajinno-ekologického plánu obce (SAZP SR, 3.518.56 €).  

Tu však úspech nekončí. Obec sa totiž zapojila v spolupráci s maďarskou obcou Tárkány do 

realizácie projektu s názvom „Séria spoločných podujatí obcí Okoličná na Ostrove a Tárkány“ (kód: 

SKHU/WETA/1901/4.1/128) realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v sume 48 865,53 eur. Nejedná sa o novovzniknutú kooperáciu: dobré vzťahy obcí pretrvávajú 

už vyše 20 rokov. Každoročne usporadúvané série programov sú založené na princípe spoločného 

plánovania a realizácie, prispievajúc k zlepšovaniu cezhraničnej spolupráce medzi miestnymi 

inštitúciami.  

 Cieľom projektu je vzájomná výmena skúseností medzi obcami, zvyšovanie územnej kohézie 

a zachovávanie tradícií. V prospech jeho naplnenia realizujeme niekoľko podujatí: festival pri 

príležitosti 800. výročia vzniku obce spojený s medzinárodným futbalovým turnajom a súťažou hasičov, 

online výmena skúseností vinárov a poľovníckych spolkov, stretnutie klubu dôchodcov, maľovanie 

plota cintorína a večera s pokrmami z pece, či tradičný deň obce Tárkány v sprievode koncertov 

a kultúrnych programov.  

 Súčasťou projektu je aj návšteva a kladenie vencov na hroby, ktorá sa uskutočnila 15. septembra 

2021 so zahájením o 10:00 hod. V priebehu dňa si účastníci uctili hrob nedávno zosnulého čestného 

občana obce Okoličná na Ostrove – Dr. Miklósa Ferencziho. Následne navštívili hrob Csokonaiho Lilly, 

Julianny Vajda, na ktorý položili pamätný veniec.  

 

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.  

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte: 

Ing. Iveta Feketeová 

starostka obce Okoličná na Ostrove 

E-mail: okolicna@gmail.com 

Tel. číslo: +421 908 785 333   

Web: www.okolicnanaostrove.sk  


