Dotazník k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rovňany
V súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rovňany,
ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery obce prispievajúce k zvýšeniu kvality životnej úrovne
obyvateľov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je strednodobý rozvojový dokument a určuje
smer rozvoja obce.
Touto cestou si Vás dovoľujeme vyzvať k spolupráci na vypracovaní Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce formou tohto dotazníka. Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých
oblastiach ich života.
Budeme veľmi radi, ak odpoviete na nižšie uvedené otázky, pretože Vaše odpovede budú dôležitým a cenným
podkladom pre vypracovanie stratégia rozvoja obce s ohľadom na Vaše potreby.
Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní
voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení
za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.
Prosíme zakrúžkovať vhodnú odpoveď!
1. Vaše pohlavie
a) žena
b) muž
2. Prosíme zakrúžkujte, do ktorej vekovej kategórie patríte.
a) 15-19
b) 20-25
c) 26-35
d) 36-49
3.
a)
b)
c)

Vzdelanie:
základné
stredné všeobecné
stredné odborné

4. Ekonomická aktivita:
a) zamestnaný/-á
b) súkromný/-á podnikateľ/ka
e) na materskej dovolenke

e) 50-60

d) vyučený/-á
e) VŠ technické
f) VŠ humanitné

f) 61 a viac
g) vyučený/-á s maturitou
h) VŠ ekonomické

c) dôchodca/kyňa
d) študent/ka
f) nezamestnaný/-á

5. Keby ste mali na výber, dali by ste prednosť bývaniu:
a) na vidieku
b) v meste
6. Ako by ste charakterizovali kvalitu života v obci Rovňany?
a) veľmi dobrá
c) priemerná
b) dobrá
d) zlá
7. Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie obce za posledných 10 rokov?
a) veľmi pozitívne
d) veľmi negatívne
b) pozitívne
e) neviem posúdiť
c) negatívne
8. Zapájate sa do činnosti niektorého záujmového združenia vo Vašej obci? Ak áno, uveďte názov a v akej
oblasti života pôsobí?
a) nie
b) áno.................................................................................................................................................. ..........................
9. Zaujímate sa o činnosť samosprávy vo Vašej obci? Ak áno, podľa Vášho názoru v ktorej oblasti by
mohla zlepšiť svoju činnosť?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
10. Kde sa najčastejšie dozviete potrebné informácie o verejnom dianí v obci?
a) z obecného rozhlasu
g) na stretnutiach v rámci spolku alebo
b) z obecnej www stránky
združenia
c) na obecnom úrade
h) na stretnutí občanov
d) pri nákupe
i) v reštauračnom zariadení
e) na ulici
j) na inom mieste ....................................
f) na návšteve

11. Na aké činnosti by mala byť podľa Vás použitá dotácia (finančná podpora) z fondov EÚ, alebo z iných
ako obecných zdrojov?
1.
2.
3.

...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................

12. Ktorú možnosť by ste preferovali vo Vašej obci?
a) Viac malých podnikateľov/živnostníkov poskytujúcich rôzne služby pre obyvateľstvo
b) Podnikateľa s väčšou prevádzkou a pracovnými možnosťami
c) Veľkého zamestnávateľa s pracovnými ponukami mimo obce, ale v blízkej vzdialenosti
13. V škále od 1 do 5 uveďte ako ste spokojný poskytovaním služieb a vybavením 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) požiarna ochrana
    
e) všeobecná zdravotnícka starostlivosť
    
f) možnosti športového vyžitia
    
g) možnosti kultúrneho vyžitia
    
h) dom smútku
    
i) knižnica
    
j) dostupnosť verejného internetu
    
k) pokrytie signálom mobilných sietí
    
l) ponuka služieb a obchodov
    
m) bezpečnosť a ochrana osobného majetku
    
n) záujem obyvateľov o veci verejné
    
o) vzťah obyvateľov k svojej obci
    
p) dostupnosť služieb (oprava obuvi, čistiareň a pod.)
    
q) poskytovanie sociálnych služieb(opatrovateľská služby a pod.)
    
r) možnosti vzdelávania dospelých
    
s) školstvo
    
t) stav kanalizácie
    
u) vzhľad obce, verejných priestranstiev
    
v) bytová infraštruktúra (možnosti získania bytu, domu,
kúpa nehnuteľností, pozemku)
    
w) iné..........................................................................
    
14. Vyberte 3 najdôležitejšie z uvedených oblastí, ktoré sú potrebné v obci naliehavo riešiť .
a) bezpečnosť občanov
k) obnova historických pamiatok
b) skrášlenie obce a čistota verejných
l) podmienky na podnikanie
priestranstiev
m) šport a oddych
c) miestne komunikácie
n) regionálna spolupráca
d) záujem občanov o veci verejné
o) životné prostredie
e) doprava
p) verejné osvetlenie
f) zneškodnenie divokých skládok
q) kanalizácia
g) sociálna starostlivosť
r) kultúra a vzdelanie
h) bývanie
s) iné.................................................
i) zber a separácia odpadov
j) cestovný ruch
15. Uveďte 3 pozitívne fakty, v ktorých je podľa Vás Vaša obec výnimočná, úspešná
1 .............................................................................................................................................................
2 ..............................................................................................................................................................
3 ...............................................................................................................................................................

Ďakujeme, že ste venovali Váš vzácny čas vyplneniu tohto dotazníka.

