Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kojatice
Príloha č. 1

DOTAZNÍK PRE OBYVATEĽOV
Vážená pani, vážený pán,
touto cestou si Vás dovoľujeme vyzvať k spolupráci na vypracovaní Plánu hospodárskeho
a socálneho rozvoja obce Kojatice. Cieľom akčného plánu rozvoja obce je poskytnúť komplexný
pohľad na súčasný stav a perspektívy obce, stanoviť strategické ciele, rozvojové priority
a strategické oblasti rozvoja obce ako celku.
Budeme veľmi radi, ak odpoviete na nižšie uvedené otázky. Vašimi odpoveďami nám pomôžete
poukázať na pálčivé problémy, ktoré Vás v obci trápia a poskytnete nám pohľad na Vaše názory,
postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti strategického rozvoja obce.
Dotazník je anonymný a Vaše odpovede budú použité iba na účely spracovania pre analýzu
existujúceho stavu a budúceho smerovania rozvoja obce Kojatice.

Ďakujeme Vám za Váš záujem o budúcnosť obce.

PRERAG, Prešovská rozvojová agentúra
Okružná 32, 080 01 Prešov
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1. Čo sa Vám spontánne vybaví, keď počujete názov Kojatice ?

2. Ako hodnotíte kvalitu života v obci Kojatice?
zlá

priemerná

dobrá

veľmi dobrá

3. Napíšte prosím, čo si myslíte, že je vo vašej obci najhodnotnejšie a prečo. Uveďte prosím, aj čo by
ste dali na druhé a tretie miesto významnosti.
1. __________________________________, pretože ___________________________________________
2. __________________________________, pretože ____________________________________________
3. __________________________________, pretože ____________________________________________

4. Uveďte, prosím, do akej miery ste spokojná/ý s nasledovnými aspektmi kvality života v obci
Kojatice: (vypíšte číslom)
1 – veľmi spokojná/ý, 2 – čiastočne spokojná/ý, 3 – čiastočne nespokojná/ý, 4 – veľmi nespokojná/ý

úroveň a kvalita bývania
dostupnosť sociálnych bytov
dostupnosť nájomných bytov
rovnosť šancí občanov (prístup k vzdelaniu, bývaniu, službám a zamestnaniu)
pracovné príležitosti v obci
dostatok verejnej zelene (parkov, lesov) v obci
dostupnosť verejnej dopravy
úroveň bezpečnosti, ochrana osobného majetku a verejného poriadku
úroveň sociálnej starostlivosti
úroveň medziľudských vzťahov
úroveň ponuky služieb a obchodov
možnosti kultúrneho vyžitia
možnosti športového vyžitia
záujem obyvateľov o veci verejné
práca obecného úradu a miestnej samosprávy
kvalita ciest
kvalita a dostatok chodníkov
kvalita a dostatok parkovacích miest
kvalita a dostatok verejného osvetlenia
kvalita a dostupnosť kanalizácie
prístup k zdroju a rozvodom pitnej vody
úroveň separácie komunálneho odpadu
intervaly odvozu komunálneho odpadu
dostupnosť k zdravotnej starostlivosti
úroveň zdravotnej starostlivosti
dostatok oddychových zón
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úroveň propagácie obce
životné prostredie
5. Ako ste spokojný/á s dostupnosťou služieb a s kvalitou ich poskytovania?
(označte vpísaním krížika)
veľmi spokojná/ý
nespokojná/ý

spokojná/ý

ani spokojný ani nespokojná/ý

nespokojná/ý

veľmi

6. V ktorých oblastiach považujete Vašu obec za atraktívnu:
1 – veľmi atraktívne, 2 – čiastočne atraktívne, 3 – ani atraktívne ani odpudzujúce (neatraktívne),
4 – čiastočne odpudzujúce, 5 – veľmi odpudzujúce
1
2
3
4
úroveň rekreačných služieb a možností oddychu
služby pre turistov
kvalita ciest, ulíc a chodníkov
stav historických a kultúrnych pamiatok
parky a priestory pre deti
okolie obce
iné (vypíšte): ................................................................
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7. Ako ste spokojná/ý s úrovňou medziľudských vzťahov v obci?
veľmi spokojná/ý
nespokojná/ý

spokojná/ý

ani spokojná/ý ani nespokojná/ný

nespokojná/ý

veľmi

8. Ako by ste charakterizovali Vaše susedské vzťahy?
veľmi blízke

blízke

skôr voľné

takmer žiadne

žiadne

9. Ako by ste charakterizovali susedskú spoluprácu?
veľmi dobrá

dobrá

ani dobrá, ani zlá

zlá

veľmi zlá

žiadna

10. Zaujímate sa o dianie a život v obci?
áno

áno, občas

nie

Ak áno, kde najčastejšie?
pri nákupe
na stretnutiach v rámci spolku alebo združenia
v reštauračnom zariadení, v bare
na inom mieste: ..........................................................

na ulici
na obecnom úrade
z obecného rozhlasu

na návšteve
na stretnutí občanov
z obecnej www stránky

11. Akým spôsobom sa zapájate do diania vo Vašej obci?
vždy

občas

nikdy

nepoznám

- oboznamujem sa s návrhmi územného plánu
- zúčastňujem sa volieb do miestnej samosprávy
- zúčastňujem sa na podujatiach poriadaných obcou
- sledujem informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji
- zúčastňujem sa zasadaní obecného zastupiteľstva
organizujem podpisové akcie na prijatie spoločných záujmov
- navštívil som s požiadavkou svojho poslanca alebo starostu
- zapájam sa aktívne do života cirkvi alebo náboženskej skupiny
- som členom dobrovoľníckej organizácie (vypíšte akej):
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- iným spôsobom (vypíšte):

12. Ktoré spolky, podľa Vás, najviac prispievajú k rozvoju obce a ako? (vymenujte)
................................................................................

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

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

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

13. Ako ste spokojný/á s pracovnými možnosťami a podmienkami na podnikanie vo Vašej
obci?
veľmi spokojný/á
nespokojný/á

spokojný/á

ani spokojný/á ani nespokojný/á

nespokojný/á

veľmi

nespokojný/á

veľmi

14. Ako ste spokojný/á s podmienkami na bývanie vo Vašej obci?
veľmi spokojný/á
nespokojný/á

spokojný/á

ani spokojný/á ani nespokojný/á

Ak ste nespokojný/á, alebo veľmi nespokojný/á, uveďte prečo:

15. Porovnajte vybrané životné postoje s Vaším názorom:
presne sa na
mňa vzťahuje

čiastočne sa
na mňa
vzťahuje

skôr sa na
mňa nevzťahuje

vôbec sa na
mňa nevzťahuje

a) žiť v peknom a príjemnom prostredí obce i za
cenu niektorých ekonomických nevýhod a strát
b) mať dosť peňazí aj na úkor voľného času a tvorby
príjemného prostredia v obci
c) angažovať sa vo veciach verejných aj na úkor voľného času

16. Ako ste celkovo spokojný/á s obcou Kojatice ako miestom Vášho života, príp. práce?
(zohľadnite prosím aj vaše odpovede na predchádzajúce otázky)
veľmi spokojný

 spokojný až
skôr spokojný

 skôr nespokojný
až nespokojný

 veľmi nespokojný

 neviem posúdiť

Vyjadrite svoje hodnotenie v percentách (0-100 %) – vypíšte číslom ....................................

17. V prípade, že ste odpovedali skôr nespokojný/á a veľmi nespokojný/á, skúste popísať
hlavné dôvody Vašej nespokojnosti.
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18. Podieľate sa Vy osobne na zlepšovaní života v obci?
áno

nie

Ak áno, Vaša činnosť je:
pravidelná
organizovaná obecným úradom
iné:

príležitostná
organizovaná spolkom, združením

19. Ak nie, čo Vám bráni zapájať sa do rozvojových činností?
nedostatok voľného času
nedostatok informácií
neviem, ako by som mohol pomôcť
iný dôvod:

nezáujem
nerešpektovanie pripomienok („aj tak je to zbytočné“)
zlé vzťahy s obecným úradom

20. Na akých aktivitách sa v obci zúčastňujete?

21. Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie obce za ostatných 10 rokov?
veľmi pozitívne

pozitívne

negatívne

veľmi negatívne

neviem posúdiť

22. Ktoré sú podľa Vás najväčšie problémy obce (kritické oblasti rozvoja)?

23. Čo by ste ako prvé zmenili, keby ste sa stali starostom/ starostkom obce?
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24. Aké konkrétne projekty (zmeny) navrhujete v obci realizovať?

25. Na ktoré oblasti a aktivity by sa mal sústrediť rozvoj obce v budúcnosti? Vyberte 5 oblastí,

ktoré sú v obci potrebné naliehavo riešiť – vybrané oblasti prosíme označiť vpísaním krížika.
rekonštrukcia miestnych komunikácií
prebudovanie elektrickej siete
plynofikácia obce
kanalizácia, čistička odpadových vôd
regulácia potoka
rozširovanie ponuky a kvality obchodu a
služieb
podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľov
výstavba sociálnych bytov
príprava pozemkov pre individuálnu bytovú
výstavbu
podpora rozvoja podnikania
starostlivosť o pamiatky
rekonštrukcia verejných budov

vybudovanie nových ihrísk a športovísk
spoločenský život
informačné systémy obce
kultivácia a výsadba zelene
rozvoj cestovného ruchu (nové zariadenia,
trasy)
ochrana prírody a životného prostredia
zdravotná starostlivosť
rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí
a zavedenie nových
propagácia obce

26. Čo by podľa Vás v obci určite nemalo chýbať v roku 2013?

27. Aká je Vaša predstava o budúcnosti obce Kojatice?
centrum obchodu, služieb a turizmu a cestovného ruchu lákajúce turistov z regiónu a zo zahraničia
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centrum vzdelávania a kultúry pre svojich občanov, ako aj občanov regiónu
miesto histórie, umenia a tradícií obce a regiónu
miesto priemyslu a výrobnej sféry
iné: .......................................................................................................................................................

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA
(označte vpísaním krížika)
Pohlavie
žena

muž

Vek
15-19
20-29
30-39
40-49

50-59
60-65
65 a viac

Vzdelanie
základné
SOU bez maturity

stredné s maturitou
vysokoškolské

Ekonomická aktivita
zamestnaný/á
nezamestnaný/-á
dôchodca/-kyňa

študent/-ka
na materskej dovolenke
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