Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Súlovce na roky 2015 – 2021

Návod na vyplnenie: správnu kolónku (Váš vek, pohlavie, názor, atď.) označte prosím písmenom X.

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA
Vek
15 – 19 rokov

20 – 29 rokov

30 – 39 rokov

40 – 49 rokov

50 – 59 rokov

60 a viac r.

Pohlavie
muž

žena

Ekonomická aktivita
Zamestnanec

Podnikateľ

Nezamestnaný

Dôchodca

Študent

Materská
/Rodičovská
dovolenka

Iné

Vzdelanie
nižšie vzdelanie
(základné, vyučenie bez maturity)

stredné vzdelanie
(stredoškolské, vyučenie s maturitou)

vyššie vzdelanie
(pomaturitné, bakalárske, vysokoškolské)

OBEC AKO MIESTO BÝVANIA
Aké výhody má podľa Vás bývanie vo Vašej obci?

Označte prosím do akej miery súhlasíte s nasledovnými
tvrdeniami (súhlasíte, čiastočne súhlasíte alebo nesúhlasíte).
Život je kľudnejší a pokojnejší ako v meste
Ľudia sa zaujímajú viac jeden o druhého ako v meste
Blízky kontakt s prírodou
Vlastníctvo domu príp. hospodárstva
Má iné výhody (konkretizujte prosím)
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súhlasím

čiastočne
súhlasím

nesúhlasím

1

Aké nevýhody má podľa Vás bývanie vo Vašej obci?
Označte prosím do akej miery súhlasíte s nasledovnými
tvrdeniami (súhlasíte, čiastočne súhlasíte alebo nesúhlasíte).
Málo pracovných príležitostí
Zlé možnosti nákupu a využívania služieb
Málo možností na sebarealizáciu
Za všetkým treba ďaleko dochádzať
Má iné nevýhody (konkretizujte prosím)

súhlasím

čiastočne
súhlasím

nesúhlasím

OBEC A ZÁKLADNÉ ŽIVOTNÉ POTREBY
Ako ste spokojný s poskytovaním služieb vo Vašej obci?
Označte prosím úroveň Vašej spokojnosti.

spokojný

ani spokojný,
ani
nespokojný

nespokojný

Stav miestnych komunikácií
Stav chodníkov
Stav verejného osvetlenia
Stav verejnej zelene
Čistota a upravenosť verejných priestranstiev v obci
Dopravná dostupnosť obce
Vybavenosť obce verejným vodovodom
Vybavenosť obce elektrinou
Požiarna ochrana
Stav materskej škôlky
Kvalita služieb predškolského zariadenia
Stav kultúrnych zariadení
Množstvo kultúrnych podujatí
Stav športových zariadení
Možnosti športového vyžitia
Stav domu smútku
Systém zberu komunálneho odpadu
Možnosti na IBV (individuálna bytová výstavba)
Kvalita rozvojových aktivít obce
Tempo (rýchlosť) rozvojových aktivít obce
Iné (konkretizujte prosím)
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OBEC A PRÁCA
Ako ste spokojný s pracovnými možnosťami vo vašej obci?
Označte prosím úroveň Vašej spokojnosti.

spokojný

ani spokojný,
ani nespokojný

nespokojný

Pre mužov
Pre ženy
Pre mladých
V ktorom odvetví by podľa Vášho názoru bol najpotrebnejší vznik nových pracovných
príležitostí vo Vašej obci?
Môžete označiť aj viac možností.
V priemysle
V remeselníckej výrobe
V stavebníctve
V poľnohospodárstve
V lesníctve
V obchode a službách
V cestovnom ruchu a agroturistike
Vo verejnej správe
V sociálnej oblasti
V inom odvetví (uveďte v ktorom)

OBEC AKO SOCIÁLNY PRIESTOR
Zaujímate sa o dianie a život v obci?
Áno často

Áno občas

Nie

Odkiaľ získavate informácie o dianí v obci?
Môžete označiť aj viac možností.
Na obecnom úrade
Na verejných stretnutiach občanov
Z obecného rozhlasu
Z úradnej tabule obce
Z obecných novín
Z internetovej stránky obce
Od starostu obce
Od poslancov obecného zastupiteľstva
Na stretnutiach spolku alebo združenia
Na ulici
Na inom mieste (uveďte konkrétne)
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Ste členom miestneho spolku alebo združenia?
Ak áno, uveďte prosím ktorého

Áno

Nie

OBEC A JEJ ROZVOJ
Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie obce za posledných 7 rokov?
Veľmi pozitívne

pozitívne

Negatívne

Veľmi negatívne

Neviem posúdiť

Ktoré oblasti a aktivity je potrebné podľa Vášho názoru v obci riešiť?
Čo najskôr

V budúcnosti

Netreba riešiť

Zlepšiť celkový vzhľad obce
Záchrana a oprava bytového fondu
Vytvoriť podmienky pre novú bytovú výstavbu
Vytvoriť nové pracovné príležitosti v obci
Oprava ciest a komunikácií
Oprava chodníkov
Rekonštrukcia / modernizácia verejného osvetlenia
Rekonštrukcia / rozšírenie vodovodu v obci
Vybudovať kanalizáciu
Záchrana a oprava kultúrnych pamiatok
Zabezpečiť sociálnu starostlivosť
Zlepšiť podmienky pre predškolskú výchovu
Zlepšiť podmienky pre mimoškolskú a záujmovú činnosť
mládeže
Vybudovať zariadenie pre voľno-časové aktivity občanov
Vytvoriť relaxačné a oddychové zóny v obci / v okolí obce
Zlepšiť kvalitu komunálnych služieb
Zlepšiť podmienky pre podnikateľov v obci
Zlepšenie nákupných možností v obci
Zlepšiť stav životného prostredia v obci
Rozšíriť ponuku služieb v obci (uveďte konkrétne)

Iné (uveďte konkrétne)
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Plánujete svoju budúcnosť spojiť so životom v obci Súlovce? Je obec pre Vás vhodná ako
bydlisko v budúcnosti?
Áno
Nie
Ak nie, uveďte prosím Vaše dôvody.

Aké aktivity by podľa Vás mali byť určite zahrnuté v Programe hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce?
Uveďte ich prosím stručne.

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka!
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