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DOTAZNÍK


Vážení občania,

s cieľom o dôkladné zanalyzovanie územia našej obce pri spracovaní strategického dokumentu Program rozvoja  obce Ostrovany na roky 2015 – 2022, s výhľadom do roku 2025 (PR), Vás žiadame o vyplnenie tohto dotazníka. Vyplnením dotazníka pomôžete poukázať na možné problémy v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, čo pomôže pri určovaní oblastí, na ktoré je potrebné sa sústrediť v rozvojových zámeroch PR.

Odpovede na otázky označujte krížikom do príslušného okienka. Pri posledných dvoch otázkach by sme radi uvítali Vaše postrehy a názory na potreby ďalšieho rozvoja našej obce.

Ďakujeme za spoluprácu
Obecné zastupiteľstvo Obce Ostrovany



Základné informácie o respondentovi

Pohlavie
Muž					
Žena					

Vek
od 15 do 19 rokov			
od 20 do 29 rokov			
od 30 do 39 rokov			
od 40 do 49 rokov			
od 50 do 64 rokov			
65 a viac rokov			

Ekonomická aktivita
študent SŠ, VŠ			
nezamestnaný				
zamestnaný vo verejnom sektore	
zamestnaný v súkromnom sektore	
živnostník 				
materská dovolenka			
samostatne hospodáriaci roľník	
dôchodca				
iné, špecifikujte:




Vzdelanie
Základné				
Vyučený/á				
Vyučený/á s maturitou		
Stredné všeobecné			
Stredné odborné			
VŠ					

B. Obec a základné životné potreby

Ako dlho žijete v obci?
Menej ako 1 rok			
1 – 5 rokov				
6 – 10 rokov				
11 – 15 rokov				
16 – 20 rokov				

Ako ste spokojný s poskytovanými službami v obci?


spokojný
skôr spokojný
priemer
skôr nespokojný
nespokojný
stav miestnych komunikácií





stav chodníkov





stav verejnej zelene





vybavenosť obce verejným vodovodom





vybavenosť kanalizáciou





vybavenosť elektrickou energiou





vybavenosť plynom





vybavenosť verejným osvetlením





požiarna ochrana





kvalita zdravotníckej starostlivosti





kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu





množstvo kultúrnych  podujatí





množstvo športových podujatí





kvalita služieb cestovného ruchu





stav zdravotníckych zariadení





stav školských zariadení





stav kultúrnych zariadení





stav športových zariadení





stav sociálnych zariadení





úroveň rekreačných služieb a možností oddychu





pokrytie signálom TV





pokrytie signálom mobilných sietí





dostupnosť verejného internetu





dopravná dostupnosť obce 





pokrytie obecného rozhlasu





stav občianskej vybavenosti, celkovo





kvalita životného prostredia





iné, špecifikujte:







Ste spokojný s bývaním v obci?
Spokojný/á				
Čiastočne spokojný/á			
Nespokojný/á				


C. Obec a jej rozvoj

Poznáte rozvojové plány obce?
áno					
čiastočne				
nie					

Na ktoré oblasti a aktivity by sa mal sústrediť rozvoj obce v budúcnosti? (je možné vybrať viac možností - maximálne 5)
zlepšenie celkového vzhľadu obce				
zlepšenie dopravnej dostupnosti				
vytvorenie nových pracovných miest			
rekonštrukcia miestnych ciest				
rekonštrukcia chodníkov					
zlepšenie životného prostredia				
výstavba bytov						
oprava bytového fondu					
rozšírenie služieb v obci					
zlepšenie podmienok zdravotnej starostlivosti		
zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu	
zlepšenie podmienok mimoškolskej výchovy		
zlepšenie podmienok kultúrneho vyžitia 			
zlepšenie podmienok športového vyžitia			
zlepšenie podmienok sociálnej oblasti			
skvalitnenie komunálnych služieb				
vytvorenie podmienok pre podnikateľov			
vytvorenie podmienok pre oddych a voľný čas		
rekonštrukcia obecných budov				
oprava kultúrnych pamiatok					
vytvorenie lepších podmienok pre mladé rodiny		
vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu		
skvalitnenie občianskej vybavenosti				
rozšírenie pokrytia internetom, mobilných sietí		
zlepšenie informovanosti v obci				




Čo je potrebné vo Vašej obci zmeniť, skvalitniť, rozšíriť:

 






11.  Aké aktivity obce navrhujete zahrnúť v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja:

