Dotazník k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Výborná na roky 2015 – 2022

D O T A Z N Í K
pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Výborná
na roky 2015 – 2022
Vážená občianka, občan,
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja definuje nové úlohy a kompetencie obcí pri
uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja.
Obec Výborná plánuje i v ďalšom programovacom období Európskej únie v rokoch 2014 – 2020 úspešne
využívať možnosti financovania projektov z fondov EÚ. Potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“, v ktorom bude
plánovaný rozvoj obce na roky 2015 - 2022.
Z tohto dôvodu Vás, vážení občania, oslovujeme s týmto dotazníkom, ktorý je súčasťou spracovania
PHSR obce Výborná na roky 2015 – 2022. Vašimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a
poskytnete výhľad na zlepšenie hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti v obci Výborná.
Preto sa na Vás obraciame s prosbou o spoluúčasť a spoluprácu pri získavaní Vašich názorov,
skúseností, postojov a predstáv o ďalšom smerovaní rozvoja obce. Vďaka nim bude možné vypracovať
dokument, ktorý pomôže riešiť Vami stanovené problémy a rozvíjať oblasti, ktoré sú podľa Vás dôležité pre
rozvoj obce. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania dokumentu PHSR.
Dotazník v elektronickej forme je k dispozícii na internetovej stránke obce: www.obecvyborna.sk.
Vyplnený dotazník, prosím odovzdajte na obecnom úrade najneskôr do 10.08.2015

1.

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA

1. 1

Pohlavie

žena
1. 3

1. 4

1. 5

1. 6

1. 2

muž

Vek
18-24

Vzdelanie
základné
stredné odborné
VŠ ekonomické

25-34

35-44

45-54

vyučený/-á
stredné všeobecné
VŠ humanitné

v priemysle
v službách

65 a viac

vyučený/-á s maturitou
VŠ technické
VŠ prírodné

Ekonomické aktivita
súkromný podnikateľ
farmár (SHR)
zamestnaný/-á v privátnom sektore
nezamestnaný/-á
dôchodca/-kyňa
študent/-ka
na materskej dovolenke
Vaše hlavné zamestnanie je:
v poľnohospodárstve
v obchode

55-64

pracujúci doma
zamestnaný/-á vo verejnej správe
invalid
iné, uviesť čo: _________________

v stavebníctve
študujem

Kde sa nachádza miesto Vášho pracoviska?
priamo v obci
v susednej obci
vo vzdialenejšom meste
v cudzine

vo verejnej správe
nepracujem

mesto v blízkom okolí
nepracujem

1. 7

Uveďte počet ľudí, ktorí žijú v súčasnosti vo Vašej domácnosti : ..................

1. 8

Koľko detí a mládeže mladších ako 18 rokov žije vo Vašej domácnosti? ..................
1

Dotazník k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Výborná na roky 2015 – 2022

2.
2. 1

OBEC AKO MIESTO BÝVANIA
Ako dlho bývate v obci?
od narodenia
prisťahoval som sa v detstve
prisťahoval som sa v dospelosti pred viac ako 5 rokmi
prisťahoval som sa v dospelosti v posledných 5 rokoch
nebývam v obci, pracujem , podnikám v obci

2. 2 Aké výhody má podľa Vás bývanie vo Vašej obci?
a) život je tu pokojnejší ako v meste
súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

b) ľudia sa zaujímajú viac jeden o druhého ako v meste
súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

d) vlastníctvo domu, záhrady, príp. hospodárstva
súhlasím
čiastočne súhlasím

nesúhlasím

e) môžem sa tu lepšie realizovať, napĺňať svoje plány
súhlasím
čiastočne súhlasím

nesúhlasím

c) blízky kontakt s prírodou

f)

2. 3
a)

iné, doplňte: ______________
súhlasím

c)

d)

e)

f)

g)

nesúhlasím

Aké nevýhody má podľa Vás bývanie vo Vašej obci?
málo pracovných príležitostí
súhlasím

b)

čiastočne súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

zlé možnosti nákupu a využívania služieb
súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

málo možností na sebarealizáciu
súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

znečistené životné prostredie
súhlasím

čiastočne súhlasím

nesúhlasím

za všetkým treba ďaleko dochádzať

ľudia sa nechcú zapájať do spoločenského života a tak sa tu nič nedeje
súhlasím
čiastočne súhlasím

nesúhlasím

iné, doplňte: ______________
súhlasím

nesúhlasím

čiastočne súhlasím
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2. 4

V ktorých oblastiach považujete Vašu obec za atraktívnu:
1 – veľmi atraktívne, 2 – čiastočne atraktívne, 3 – ani atraktívne ani odpudzujúce (neatraktívne),
4 – čiastočne odpudzujúce, 5 – veľmi odpudzujúce
1

2

3

4

5

pokojná a tichá
ekologická a prírodná
vybavenosť a kvalita infraštruktúry
stav historických a kultúrnych pamiatok
parky a priestory pre deti
okolie a príroda
iné (vypíšte): ____________________________
2. 5

Základné životné potreby

V škále od 1 do 5 uveďte ako ste spokojný s poskytovaním služieb vo Vašej obci a ako hodnotíte aspekty
kvality života v obci. (1 – veľmi spokojný, 5 – veľmi nespokojný) .
1
2
3
4
5
a) stav miestnych komunikácií
b) stav chodníkov
c) stav verejnej zelene
d) dopravná dostupnosť obce
e) vybavenosť verejným vodovodom
f) vybavenosť obce verejnou kanalizáciou
g) vybavenie obce elektrinou
h) vybavenie obce plynom
i) požiarna ochrana
j) dostupnosť a kvalita zdravotných služieb
k) všeobecná zdravotnícka starostlivosť
l) dostupnosť do základnej školy
m) možnosti športového vyžitia
n) športové zariadenia (telocvičňa, ihriská)
o) kultúrne zariadenia
p) možnosti kultúrneho vyžitia
q) materská škola
r) základná škola
s) sociálne zariadenia
t) domov dôchodcov/klub dôchodcov
u) dom smútku
v) knižnica
w) dostupnosť verejného internetu
x) pokrytie signálom mobilných sietí
y) ponuka služieb a obchodov
z) bezpečnosť a ochrana osobného majetku
aa) medziľudské vzťahy
bb) záujem obyvateľov o veci verejné
cc) vzťah obyvateľov k svojej obci
dd) práca obecného úradu a miestnej samosprávy
ee) systém zberu komunálneho odpadu
ff) možnosti stravovania a pohostinstva
gg) možnosti komerčných služieb
hh) iné: __________________________________
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3

OBEC AKO SOCIÁLNY PRIESTOR

3. 1 Ako by ste charakterizovali Vaše susedské ( medziľudské ) vzťahy?
veľmi blízke
blízke
skôr voľné
takmer žiadne
3. 2

Ako by ste charakterizovali susedskú spoluprácu?

veľmi dobrá

dobrá

ani dobrá, ani zlá

3. 3 Zaujímate sa o dianie a život v obci?
áno
áno, občas
3. 4

žiadne

zlá

veľmi zlá

áno, pokiaľ sa to dotýka mňa

žiadna

nie

Akým spôsobom sa zapájate do diania vo Vašej obci?

vždy občas nikdy nepoznám
oboznamujem sa s návrhmi územného plánu
zúčastňujem sa volieb do miestnej samosprávy
zúčastňujem sa na podujatiach usporiadaných obcou
sledujem informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji
zúčastňujem sa zasadaní obecného zastupiteľstva
organizujem podpisové akcie na prijatie spoločných záujmov
navštívil som s požiadavkou svojho poslanca alebo starostu
som členom dobrovoľníckej organizácie (vypíšte): _______________________________
iným spôsobom (vypíšte): _______________________________
3. 5

Podieľate sa Vy osobne na zlepšovaní života v obci?
áno

nie

Ak áno, Vaša činnosť je:
pravidelná
organizovaná Obecným úradom
iné:

príležitostná
organizovaná spolkom, združením

Ak nie, čo Vám bráni zapájať sa do rozvojových činností?
nedostatok voľného času
nezáujem
nedostatok informácií
nerešpektovanie pripomienok („aj tak je to zbytočné“)
neviem, ako by som mohol pomôcť
zlé vzťahy s Obecným úradom
iný dôvod: ___________________________

3. 6 Ako ste spokojný/-á s pracovnými možnosťami a podmienkami na podnikanie vo Vašej obci?
pre ženy
veľmi spokojný/á

spokojný/á

neskopojný/á

veľmi nespokojný/á

pre mužov
veľmi spokojný/á

spokojný/á

neskopojný/á

veľmi nespokojný/á

ani spokojný/á ani nespokojný/á

ani spokojný/á ani nespokojný/á

pre mladých
veľmi spokojný/á

spokojný/á

neskopojný/á

veľmi nespokojný/á

ani spokojný/á ani nespokojný/á
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3. 7

V ktorom odvetví by podľa Vás bol najpotrebnejší vznik nových pracovných príležitostí?

1) v poľnohospodárstve
2) v potravinárskom sektore
3) v lesníctve
4) v priemysle
5) v stavebníctve
6) v remeselnej výrobe
7) v obchode a komerčných službách
8) v cestovnom ruchu
9) vo verejnej správe
10) v sociálnej oblasti
11) v inej sfére, uveďte v akej :
...............................................................................
3. 8

Prečo podľa Vás nevznikajú pracovné príležitosti ?

1) zdá dostupnosť regiónu
2) nedostatočne vybudovaná infraštruktúra
potrebná pre podnikanie
3) nedostatočná kvalita pracovnej sily
4) legislatívne bariéry
5) nezáujem zo strany podnikateľov
6) nezáujem obce
7) nedostatočná podpora zo strany štátu pre
začínajúcich podnikateľov
8) neekologické životné prostredie
9) iné, uveďte aké :
...............................................................................
3. 9
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Odkiaľ získavate väčšinu informácií o dianí v obci?
z obecného rozhlasu, tlačovín, úradnej tabule
zo zastupiteľstiev, verejných zhromaždení
od starostu a poslancov
legislatívne bariéry
od občanov a susedov na ulici, v obchodene
z internetu
iné, uveďte aké :

...............................................................................
4

OBEC A JEJ ROZVOJ

4. 1

4. 2

Poznáte územný plán obce?
poznám

čiastočne

nepoznám

Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie obce za posledných 7 rokov?

veľmi pozitívne

pozitívne

negatívne

veľmi negatívne

neviem posúdiť
5
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4. 3

Na čo by ste prednostne využili finančné prostriedky obce? (Vyberte 3-5 možností )

rekonštrukcia miestnych komunikácií
rekonštrukcia verejných budov
starostlivosť o pamiatky
vybudovanie nových ihrísk a športovísk
informačné systémy obce
kultúrno - spoločenský život
poskytovanie sociálnej starostlivosti
výstavba, rekonštrukcia školských zariadení
na zatraktívnnie okolia
na podporu poľnohospodárstva
bytová výstavba a nové stavebné pozemky

4. 4

podpora rozvoja podnikania
rozširovanie ponuky a kvality obchodu a služieb
podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľov
ochrana prírody a životného prostredia
na podporu rozvoja cestovného ruchu a rekreácie
kultivácia a výsadba zelene
na podporu tvorby pracovných miest
výstava, rekonštrukcia zdravotných zariadení
na podporu podnikania v poľnohospodárstve
na podporu potravinárstva
rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí
a zavedenie nových

Prosím , špecifikujte čo konkrétne, aké aktivity by mali byť v obci realizované?

4.5 Ako si predstavujete budúcnosť Vašej obce?
1) Obec bude známa vďaka rozvinutému vidieckemu cestovnému ruchu založenom na
lokálnych produktoch a službách.
2) V obci sa rozvinie poľnohospodárstvo , výroba tradičných potravín a rozvinú sa tradičné
remeslá.
3) Domácim obyvateľom bude obec poskytovať príjemný priestor pre bývanie založenom na
tradičnom vidieckom štýle.
4) Obec bude predovšetkým príjemným miestom pre bývanie s dostupnými a kvalitnými
službami, atraktívnym vzhľadom a kvalitným životným prostredím a bohatým kultúrno –
spoločenským životom.
5) Obec bude predovšetkým príjemným miestom pre bývanie s dostupnými a kvalitnými
službami s dostatkom pracovných príležitostí pre domácich obyvateľov.
6) Obec bude vďaka svojej dostupnosti a infraštruktúrálnej vybavenosti centrom pre
investičné výrobné aktivity, ktoré budú poskytovať prácu nielen domácim obyvateľom, ale
aj obyvateľom mimo obce.
7) Ak máte inú predstavu, uveďte ju prosím:

Ďakujeme za Vašu spoluprácu, trpezlivosť a Vaše podnetné návrhy.
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