Dotazník pre občanov obce Kolačno
Vážení občania,
aj naša obec musí mať v zmysle platného zákona č. 309/2014 z. z. o regionálnom rozvoji vypracovaný
strategický dokument s názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Ide o dôležitý
a významný dokument, ktorý je potrebný z toho dôvodu, aby sa obec mohla uchádzať o čerpanie
dotácií z domácich zdrojov, ale taktiež z fondov EÚ. V rukách držíte dotazník, na základe ktorého sa
aj vy ako občania máte možnosť zapojiť do tvorby tohto dokumentu. Vaše návrhy, názory
a pripomienky budú viesť k skvalitneniu života v našej obci a správne ju tak nasmerujú k ďalšiemu
rozvoju. Dotazník je anonymný, pričom by sme Vás chceli poprosiť o jeho odovzdanie do: 30.6.2015
v schránke na obecnom úrade, v schránke v potravinách COOP Jednota,v predajni PDP .Vopred
Vám ďakujeme za Váš čas a spoluprácu!
1. Vaše pohlavie
2. Váš vek

Muž

do 18 rokov

Žena
19 - 35

36 - 60

3. Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
základné
stredné
stredné s maturitou
4. Zamestnanie:
zamestnanec študent

nezamestnaný

nad 60 rokov

vyššia odborná škola

dôchodca

v domácnosti

5. Ako ste celkovo spokojný s Vašou obcou ako miestom pre život?
veľmi spokojný
skôr spokojný
skôr nespokojný

vysokoškolské

podnikateľ

veľmi nespokojný

6. Čo sa Vám v obci Kolačno najviac páči? .......................................................................
7. Ak by ste boli starostom obce, ktorý najväčší problém by ste riešili ako prvý a akým
spôsobom?
..............................................................................................................................................................
8. Čo považujete za najväčší nedostatok vo Vašej obci?
..............................................................................................................................................................
9. V akej oblasti vidíte šance na rozvoj obce do budúcna a AKO? (max. 3 možnosti)
cestovný ruch.........................................
poľnohospodárstvo...........................................
kultúra a šport.........................................
školstvo............................................................
služby......................................................
technická infraštruktúra...................................
priemysel, malé podnikanie.....................
iné....................................................................
10. V čom vidíte najväčšie ohrozenie rozvoja Vašej obce?
.........................................................................................................................................................

11. Ktoré služby považujete v obci za nedostatočné, resp. ktoré Vám v obci chýbajú? (max. 5)
lekáreň
kaviareň
kaderníctvo / holičstvo
kominár
chovateľské / poľnohospodárske potreby
predaj z dvora
sklenárstvo
obuvnícke služby
reštaurácia
drogéria
zdravotná starostlivosť
iné
12. Nakupujete domáce produkty od miestnych pestovateľov/chovateľov, príp. mali by ste
záujem o takýto tovar, ak by jeho predaj bol zabezpečený?
áno, nakupujem
nie, nenakupujem, ale mám záujem
nie, nenakupujem, nemám záujem
13. Vyjadrite Vaše názory a pripomienky v nasledovných oblastiach – zároveň zakrúžkujte 5
priorít, ktoré je potrebné podľa Vás bezodkladne riešiť:
 bývanie
nájomné bývanie
mám záujem
nemám záujem
individuálna bytová výstavba
mám záujem
nemám záujem
Kde by podľa Vás mohla vzniknúť nová individuálna bytová výstavba?
.......................................................................................................................................................
 kultúrne akcie dostatočné kultúrne vyžitie
nedostatočné kultúrne vyžitie
O aký typ kultúrnych podujatí by ste mali záujem?
..........................................................................................................................................................
 športové areály v uspokojujúcom stave
v neuspokojujúcom stave
dostatok
nedostatok
Kde by podľa Vás mohol vzniknúť nový športový areál? ..........................................................
Aký typ športového areálu Vám v obci chýba? .......................................................................
 detské ihriská v uspokojujúcom stave v neuspokojujúcom stave
dostatok
nedostatok
Kde by podľa Vás mohlo vzniknúť nové detské ihrisko?...........................................................
 parkovacie miesta
dostatok
nedostatok
Kde by podľa Vás mohli vzniknúť nové parkovacie miesta? .......................................................
 cestné komunikácie
v uspokojujúcom stave
v neuspokojujúcom stave
Ktoré cestné komunikácie podľa Vás potrebujú rekonštrukciu, príp. mali by byť vybudované?
......................................................................................................................................................
 chodníky v uspokojujúcom stave
v neuspokojujúcom stave
Ktoré chodníky by mali byť podľa Vás zrekonštruované, príp. vybudované?
.....................................................................................................................................................
 autobusové zastávky v uspokojujúcom stave v neuspokojujúcom stave
dostatok
nedostatok
 verejné priestranstvá a parky

v uspokojujúcom stave
dostatok

v neuspokojujúcom stave
nedostatok

 verejné osvetlenie

v uspokojujúcom stave

v neuspokojujúcom stave

 rozhlas
 kanalizácia

v uspokojujúcom stave
v neuspokojujúcom stave
sme pripojení
nie sme pripojení, ale plánujeme sa pripojiť
nie sme pripojení a neplánujeme sa pripojiť

V prípade akýchkoľvek nejasností pri vypĺňaní dotazníka sa obráťte na poslancov obecného
zastupiteľstva:
p. Anna Belianska
p. Josef Čangel
p. Miloš Hudok
p. Ing. Michal Kráľ
p. Branislav Pepich
p. Ing. Jozef Petrík
p. Mgr. Miriam Žiaková

