DOTAZNÍK PHSR 2015 - 2021
Účel: Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Vašej obce
na roky 2015 - 2021
Vážená pani/Vážený pán,
súčasťou spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Vašej obce na roky 2015
- 2021 je predkladaný dotazník. Na základe Vašich odpovedí dokážeme poukázať na možné
problémy v oblasti hospodárskeho, ekonomického a sociálneho rozvoja a zároveň nám Vaše
názory a návrhy pomôžu k zlepšeniu rozvojových aktivít. Preto Vás prosíme o spoluprácu,
nakoľko dotazník je anonymný a jeho výstupy budú použité len na účely spracovania
strategického rozvojového dokumentu Vašej obce na obdobie rokov 2015 - 2021.
1. RESPONDENT
1.1 Pohlavie:

žena

1.2 Vek:

do 18 rokov
40 - 49 rokov

muž
19 - 29 rokov
50 - 64 rokov

1.3 Ekonomická aktivita:
zamestnanec
podnikateľ/-ka
dôchodca
invalid
nezamestnaný/-á

30 - 39 rokov
65 - a viac rokov

študent/-ka
materská dovolenka

2. BÝVANIE V OBCI
2.1 Ako ste celkovo spokojný/-á s obcou, kde žijete, pracujete?
veľmi spokojný/-á
spokojný/-á menej spokojný/-á

nespokojný/-á

2.2 Uveďte ako ste spokojný/-á s kvalitou života v obci v nasledujúcich bodov (uveďte v
rozsahu 1 - 5, pričom (1 - veľmi dobré, 2 - dobré, 3 - priemerné, 4 - podpriemerné, 5
- nevyhovujúce).
Dostupnosť
Úroveň bývania
Úroveň zdravotníckych
služieb
Úroveň sociálnych služieb
Materské školy
Základné školy resp.
stredné školstvo
Športoviská a možnosti
športového vyžitia
Parky a verejné priestory

Kvalita

pre deti (detské ihriská)
Stav ciest
Stav chodníkov
Dopravné spojenie
Stav verejného osvetlenia
Odpady a kanalizácia
Kultúrne zariadenia
a možnosti kultúrneho
vyžitia
Obchody a služby
Celková životná úroveň
v obci
2.3 Poznáte rozvojové plány obce?
áno
čiastočne

nie

2.4 Poznáte rozvojové projekty, ktoré v posledných rokoch realizovala obec za účelom
zlepšenia jej úrovne?
áno
nie
Ak ste odpovedali áno, ktoré projekty realizované v posledných rokoch v obci ste
zaregistrovali?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.5 Vyberte 3 najdôležitejšie oblasti a aktivity, na ktoré by sa mal podľa Vás sústrediť
rozvoj obce v budúcnosti?
celkový vzhľad obce
bezpečnosť obce
podmienky na bývanie v obci
čistota verejných priestranstiev
rekonštrukcia miestnych komunikácií
dostupnosť služieb v obci
možnosti kultúrneho vyžitia

školstvo a kultúra
vybudovanie nových ihrísk, športovísk
verejné osvetlenie
odpad a kanalizácia
zber a separácia odpadov
dostupnosť obce verejnou dopravou
sociálna starostlivosť

2.6 Uveďte Vaše ďalšie pripomienky, návrhy a požiadavky v súvislosti s rozvojom obce:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Ďakujeme za Váš čas a názor!
Vyplnený dotazník prosíme vhodiť do schránky umiestnenej na obecnom úrade.

