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Dotazník pre verejnosť 

k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  

obce Letničie na roky 2014-2020 

Vážení občania, 
obec Letničie v súčasnosti spracováva jeden zo strategických dokumentov obce  -  Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 - 2020 (ďalej len PHSR).  Pri jeho tvorbe nám 
záleží na názoroch všetkých obyvateľov obce a preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o vyplnenie 
dotazníka, ktorý držíte v rukách. Prosíme Vás o spoluprácu a aktívnu účasť pri tvorbe PHSR. Váš názor 
je dôležitý. Výsledky z prieskumu budú použité na vypracovanie rozvojovej stratégie obce na ďalšie 
obdobie. Vypracovaním PHSR obec  zvýši svoje šance získať finančnú podporu na realizáciu projektov 
podporovaných z finančných fondov EÚ v rokoch 2014 – 2020. 
 

Charakteristika respondenta 

Pohlavie 
 Muž    Žena  

 
Vek 

 15-19  20-29  30-39  40-49  50-59  60-65  65 a viac 
 
Vzdelanie  

 základné vyučený/-á  bez maturity   vyučený/-á s maturitou   stredné všeobecné  
stredné odborné      vysokoškolské 

 
Ekonomická aktivita 

študent/-ka  zamestnaný/-á súkromný/á podnikateľ/-ka dôchodca/-kyňa 
na materskej dovolenke  nezamestnaný/-á  

 
Sektor v ktorom pôsobíte: 

poľnohospodárstvo priemysel  stavebníctvo obchod, hotelierstvo  
doprava, spoje služby verejná správa zdravotníctvo školstvo iné 

 
Koľko rokov žijete v obci  

menej ako 1 rok 1-10  11-29 30 a viac 
 
1.V ktorých oblastiach vidíte svoju obec ako  atraktívnu?    

možnosť vidieckeho štýlu bývania 
blízky kontakt s prírodou 
podnikateľské prostredie 
infraštruktúra 
doprava 
služby, obchody  
sociálna oblasť 
zdravotníctvo 

školstvo  
kultúra a šport 
bezpečnosť občanov 
 činnosť samosprávy  
životné prostredie 
úroveň rekr. služieb a možností oddychu 
medziľudské vzťahy 
iné (uveďte)....................... 
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2. Poznáte územný plán obce, príp. iné rozvojové plány obce (štúdie, programy)? 
poznám čiastočne  nepoznám 

 
3. Ako hodnotíte rozvoj obce na posledných 5 rokov? 

veľmi pozitívne pozitívne negatívne veľmi negatívne  
 
4. Ako ste celkovo spokojný/-á so životom v obci? 

veľmi spokojný/-á  spokojný/-á nespokojný/-á veľmi nespokojný/-á  
  
 
5. V ktorých oblastiach rozvoja obce by ste uvítali zlepšenie? 

infraštruktúra (vodovod, kanalizácia, plyn) 
internet  
mobilný telefón (prepojenie signálom) 
dopravné spojenie 
podmienky pre bývanie, nová výstavba 
oprava komunikácií a chodníkov 
vybudovanie parkovacích miest 
vytvorenie podmienok pre podnikateľov 
dostupnosť  služieb, obchodov, pošty 
zdravotná starostlivosť 
starostlivosť o seniorov (jedáleň) 
činnosť záujmových združení  
kultúrne podujatia 
 ZŠ a MŠ  
knižnica 
mimoškolská výchova 

budovanie verejných plôch  
oddychové zóny  
cyklotrasy 
turistický ruch 
propagácia obce (v rámci regiónu) 
športoviská a športové aktivity 
požiarna ochrana 
dom smútku 
odvoz komunálneho odpadu 
separovaný odpad 
bioodpad - kompostovanie 
čistota obce 
environmentálne poradenstvo 
miestna samospráva 
vzťah obyvateľov k svojej obci 
iné(popíšte)..................................................... 

 
6. Ste spokojný/-á s činnosťou samosprávy? 

veľmi spokojný/-á spokojný/-á nespokojný/-á veľmi nespokojný/-á   
 
7.Zaujímate sa o dianie v obci? 

áno, často  áno, občas  nie 
 
8.Odkiaľ čerpáte informácie o aktivitách v obci? 

obecný úrad úradná tabuľa poslanci ObZ webová stránka obce   
internet  rodina, priatelia regionálne noviny facebook 

 
9. Ako vidíte svoju obec v r.2020? Čo by v nej nemalo chýbať? 
............................................................................................................................................................ 
  
10. Konkrétne projekty, návrhy 
............................................................................................................................................................ 
 
Ďakujeme za Váš čas. Dotazník v elektronickej podobe je aj na webovej stránke obce Letničie 
www.letnicie.sk.  Vyplnený formulár odovzdajte na ObÚ, poslancom ObZ resp. zašlite emailom na 
adresu starosta@letnicie.sk najneskôr do 15.05.2015. 


