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1 ZHRNUTIE
Dôležitým vstupom pri tvorbe Spoločného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obcí Mikroregiónu Čremošná pre roky 2016 – 2022 boli aj podnety a spätná väzba z
komunikácie s verejnosťou. Pre tento účel bol vypracovaný dotazník, ktorým boli
prostredníctvom obce oslovení obyvatelia jednotlivých obcí mikroregiónu. Dotazník bol
vypracovaný pre každú obec z rovnakým okruhom oblastí. Možnosť na jeho vyplnenie
bola buď fyzicky alebo formou elektronického dotazníka zverejneného na webstránke
obce. Obyvatelia obcí si mohli vybrať maximálne 5 oblastí, z celkového počtu 31, ktoré sú
podľa nich prioritou pre rozvoj ich obce v najbližších rokoch. Zároveň im bol
v dotazníku vytvorený priestor, kde mohli uviesť vlastné oblasti, ktoré im v
preddefinovaných možnostiach chýbali, resp. pridať komentár/názor k už existujúcim.
Prieskum prebiehal v obciach mikroregiónu v mesiaci október 2015.
Oblasti rozvoja obce:
1. Príprava stavebných pozemkov pre rodinné domy
2. Výstavba nájomných obecných bytov
3. Rekonštrukcia miestnych ciest
4. Rekonštrukcia, resp. výstavba autobusových zastávok
5. Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov
6. Rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu
7. Rekonštrukcia, dobudovanie plynovodu
8. Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
9. Dostupnosť obce spojmi verejnej dopravy
10. Rekonštrukcia prostredia cintorína, dobudovanie domu smútku,
rozšírenie plochy pre hrobové miesta, parkovanie a pod.
11. Komunitné činnosti – práca s marginalizovanými skupinami (najmä
s Rómami)
12. Ochrana pred povodňami
13. Čistota vodných tokov
14. Triedenie a využívanie odpadu
15. Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
16. Dodržiavanie verejného poriadku (napr. inštalácia kamerového systému,
zavedenie obecnej polície, občianske hliadky...)
17. Rekonštrukcia resp. vybudovanie športovísk (napr. ihrisko, posilňovňa,
zimný areál...)
18. Rekonštrukcia resp. vybudovanie kultúrnych zariadení (napr. dom
kultúry, amfiteáter, kino...)
19. Rekonštrukcia resp. vybudovanie relaxačných zón (napr. verejné
priestranstvá, parky, prechádzkové a cyklotrasy, kúpalisko...)
20. Vytvorenie priestoru pre aktívny oddych detí (napr. preliezky, detské
ihriská, minihriská ...)
21. Rekonštrukcia budov, resp. areálov materských a základných škôl
a/alebo ich vybavenia
22. Poskytovanie sociálnych služieb (napr. opatrovateľské služby, denný
stacionár, rozvoz stravy...)
23. Podpora činnosti miestnych spolkov (napr. klub dôchodcov, spolok
rybárov/poľovníkov, folklórne súbory, ochotnícke divadlo...)
24. Organizovanie kultúrno-spoločenských, športových podujatí
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25. Rekonštrukcia resp. doplnenie verejného osvetlenia
26. Vytvorenie pracovných miest cez obecný podnik, malé obecné služby
resp. aktivačné práce
27. Vytváranie podmienok pre podnikateľov (napr. prenájom/predaj
priestorov, pozemkov)
28. Dostupnosť zdravotníckej starostlivosti
29. Doplnenie poskytovaných služieb v obci (napr. potraviny, reštauračné
služby, obchod s domácimi potrebami, drobné služby – kaderníctvo...)
30. Skvalitnenie obecného rozhlasu
31. Iné (doplňte):
Do prieskumu sa zapojilo 9 obcí z celkového počtu 13. Dotazník vyplnilo v súčte za všetky
obce celkovo 331 respondentov. Z hľadiska vekovej štruktúry prevládali ľudia z kategórie
31-65 rokov, v rámci vzdelanostnej štruktúry stredoškolsky vzdelaní ľudia.
Pri sumárnom porovnaní priemerov v rámci všetkých obcí sa medzi 5 najčastejšie sa
vyskytujúcich priorít dostali: rekonštrukcia miestnych ciest, rekonštrukcia,
dobudovanie kanalizácie, čistota obce a údržba verejných priestranstiev,
rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu a rekonštrukcia resp. vybudovanie kultúrnych
zariadení.
Obrázok 1: Päť najvýznamnejších rozvojových priorít podľa obyvateľov
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2 PREHĽAD ZISTENÝCH SKUTOČNOSTÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH OBCÍ
2.1 Bôrka
Dotazník vyplnilo 38 respondentov, čo predstavuje 10,86 % z celkového počtu
obyvateľstva vo veku nad 15 rokov.
Prevažovali výrazne respondenti vo veku 31-65 rokov so základným vzdelaním.
Obrázok 2: Vekové zloženie respondentov Bôrka
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Obrázok 3: Vzdelanostná štruktúra respondentov Bôrka
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Ako najviac akútne priority na riešenie vnímajú obyvatelia v obci:
1. rekonštrukciu miestnych ciest
2. prípravu stavebných pozemkov pre rodinné domy
3. rekonštrukciu, resp. vybudovanie kultúrnych zariadení
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Obrázok 4: Sumárne poradie priorít podľa výsledkov dotazníkového prieskumu Bôrka
Rekonštrukcia miestnych ciest
Príprava stavebných pozemkov pre rodinné domy
Rekonštrukcia resp. vybudovanie kultúrnych zariadení (napr. dom kultúry,…
Rekonštrukcia resp. vybudovanie relaxačných zón (napr. verejné priestranstvá,…
Rekonštrukcia resp. vybudovanie športovísk (napr. ihrisko, posilňovňa, zimný…
Vytvorenie pracovných miest cez obecný podnik, malé obecné služby resp.…
Rekonštrukcia prostredia cintorína, dobudovanie domu smútku, rozšírenie…
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
Vytvorenie priestoru pre aktívny oddych detí (napr. preliezky, detské ihriská,…
Rekonštrukcia budov, resp. areálov materských a základných škôl a/alebo ich…
Komunitné činnosti – práca s marginalizovanými skupinami (najmä s Rómami)
Rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu
Dodržiavanie verejného poriadku (napr. inštalácia kamerového systému,…
Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
Doplnenie poskytovaných služieb v obci (napr. potraviny, reštauračné služby, …
Výstavba nájomných obecných bytov
Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov
Dostupnosť obce spojmi verejnej dopravy
Poskytovanie sociálnych služieb (napr. opatrovateľské služby, denný stacionár,…
Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
Čistota vodných tokov
Podpora činnosti miestnych spolkov (napr. klub dôchodcov, spolok…
Ochrana pred povodňami
Triedenie a využívanie odpadu
Rekonštrukcia resp. doplnenie verejného osvetlenia
Vytváranie podmienok pre podnikateľov (napr. prenájom/predaj priestorov,…
Rekonštrukcia, resp. výstavba autobusových zastávok
Rekonštrukcia, dobudovanie plynovodu
Dostupnosť zdravotníckej starostlivosti
Skvalitnenie obecného rozhlasu
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2.2 Brzotín
Dotazník vyplnilo 58 respondentov, čo predstavuje 5,33 % z celkového počtu
obyvateľstva vo veku nad 15 rokov.
Viac ako polovicu tvorili respondenti vo veku 31-65 rokov a so základným vzdelaním.
Obrázok 5: Vekové zloženie respondentov Brzotín
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Obrázok 6: Vzdelanostná štruktúra respondentov Brzotín
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Prioritnými podľa obyvateľov, v uvedenom poradí, sú oblasti:
 Rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu
 Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
 Rekonštrukcia miestnych ciest
Ako rovnako dôležité vzišli z prieskumu oblasti :
 Výstavba nájomných obecných bytov
 Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov
 Dodržiavanie verejného poriadku
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Obrázok 7: Sumárne poradie priorít podľa výsledkov dotazníkového prieskumu Brzotín
Rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu
Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
Rekonštrukcia miestnych ciest
Výstavba nájomných obecných bytov
Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov
Dodržiavanie verejného poriadku (napr. inštalácia kamerového systému,…
Vytvorenie pracovných miest cez obecný podnik, malé obecné služby resp.…
24,14%
Rekonštrukcia, resp. výstavba autobusových zastávok
20,69%
Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
15,52%
Poskytovanie sociálnych služieb (napr. opatrovateľské služby, denný stacionár,…
10,34%
Podpora činnosti miestnych spolkov (napr. klub dôchodcov, spolok…
10,34%
Dostupnosť obce spojmi verejnej dopravy
8,62%
Ochrana pred povodňami
8,62%
Čistota vodných tokov
8,62%
Rekonštrukcia resp. vybudovanie relaxačných zón (napr. verejné priestranstvá,…
8,62%
Triedenie a využívanie odpadu
6,90%
Príprava stavebných pozemkov pre rodinné domy
5,17%
Rekonštrukcia budov, resp. areálov materských a základných škôl a/alebo ich…
5,17%
iné
5,17%
Komunitné činnosti – práca s marginalizovanými skupinami (najmä s Rómami)
3,45%
Rekonštrukcia, dobudovanie plynovodu
1,72%
Rekonštrukcia prostredia cintorína, dobudovanie domu smútku, rozšírenie…
1,72%
Rekonštrukcia resp. vybudovanie športovísk (napr. ihrisko, posilňovňa, zimný…
1,72%
Vytvorenie priestoru pre aktívny oddych detí (napr. preliezky, detské ihriská,…
1,72%
Rekonštrukcia resp. doplnenie verejného osvetlenia
1,72%
Vytváranie podmienok pre podnikateľov (napr. prenájom/predaj priestorov,…
1,72%
Dostupnosť zdravotníckej starostlivosti
1,72%
Doplnenie poskytovaných služieb v obci (napr. potraviny, reštauračné služby, …
1,72%
Skvalitnenie obecného rozhlasu
1,72%
Rekonštrukcia resp. vybudovanie kultúrnych zariadení (napr. dom kultúry,… 0,00%
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
0,00%
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2.3 Čučma
Dotazník vyplnilo 20 respondentov, čo predstavuje 3,51 % z celkového počtu
obyvateľstva vo veku nad 15 rokov.
Najviac bolo respondentov vo veku 31-65 rokov, so stredoškolským vzdelaním.
Obrázok 8: Vekové zloženie respondentov Čučma
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Obrázok 9: Vzdelanostná štruktúra respondentov Čučma
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Ako prioritné na riešenie v najbližšom období boli identifikované oblasti:
 Rekonštrukcia miestnych ciest
 Ochrana pred povodňami
 Rekonštrukcia, resp. vybudovanie kultúrnych zariadení
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Obrázok 10: Sumárne poradie priorít podľa výsledkov dotazníkového prieskumu Čučma
Rekonštrukcia miestnych ciest
Ochrana pred povodňami
Rekonštrukcia resp. vybudovanie kultúrnych zariadení (napr. dom kultúry,…
Rekonštrukcia, resp. výstavba autobusových zastávok
Dostupnosť obce spojmi verejnej dopravy
Čistota vodných tokov
Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov
Doplnenie poskytovaných služieb v obci (napr. potraviny, reštauračné služby, …
Skvalitnenie obecného rozhlasu
Výstavba nájomných obecných bytov
Rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu
Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
Dodržiavanie verejného poriadku (napr. inštalácia kamerového systému,…
Rekonštrukcia resp. vybudovanie športovísk (napr. ihrisko, posilňovňa, zimný…
Poskytovanie sociálnych služieb (napr. opatrovateľské služby, denný…
Vytvorenie pracovných miest cez obecný podnik, malé obecné služby resp.…
Príprava stavebných pozemkov pre rodinné domy
Rekonštrukcia, dobudovanie plynovodu
Rekonštrukcia prostredia cintorína, dobudovanie domu smútku, rozšírenie…
Komunitné činnosti – práca s marginalizovanými skupinami (najmä s Rómami)
Triedenie a využívanie odpadu
Rekonštrukcia resp. vybudovanie relaxačných zón (napr. verejné…
Vytvorenie priestoru pre aktívny oddych detí (napr. preliezky, detské ihriská,…
Rekonštrukcia budov, resp. areálov materských a základných škôl a/alebo ich…
Podpora činnosti miestnych spolkov (napr. klub dôchodcov, spolok…
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
Rekonštrukcia resp. doplnenie verejného osvetlenia
Vytváranie podmienok pre podnikateľov (napr. prenájom/predaj priestorov,…
Dostupnosť zdravotníckej starostlivosti
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2.4 Drnava
Dotazník vyplnilo 30 respondentov, čo predstavuje 5,39 % z celkového počtu
obyvateľstva vo veku nad 15 rokov.
Tretinu respondentov tvorili obyvatelia obce vo veku 21-30 rokov, najviac bolo
respondentov vo vekovej kategórii 31-65 rokov. Vzdelaním prevažovali stredoškolsky
vzdelaní ľudia.
Obrázok 11: Vekové zloženie respondentov Drnava
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Obrázok 12: Vzdelanostná štruktúra respondentov Drnava
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Medzi najprioritnejšie oblasti sa dostali:
 Rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie
 Rekonštrukcia miestnych ciest
 Rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu
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Obrázok 13: Sumárne poradie priorít podľa výsledkov dotazníkového prieskumu Drnava
Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
Rekonštrukcia miestnych ciest
Rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu
Triedenie a využívanie odpadu
Rekonštrukcia resp. vybudovanie relaxačných zón (napr. verejné priestranstvá,…
Poskytovanie sociálnych služieb (napr. opatrovateľské služby, denný stacionár,…
Rekonštrukcia resp. vybudovanie športovísk (napr. ihrisko, posilňovňa, zimný…
Komunitné činnosti – práca s marginalizovanými skupinami (najmä s Rómami)
Dodržiavanie verejného poriadku (napr. inštalácia kamerového systému,…
Príprava stavebných pozemkov pre rodinné domy
Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov
Rekonštrukcia, dobudovanie plynovodu
Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
Vytvorenie priestoru pre aktívny oddych detí (napr. preliezky, detské ihriská,…
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
Čistota vodných tokov
Rekonštrukcia budov, resp. areálov materských a základných škôl a/alebo ich…
Rekonštrukcia resp. doplnenie verejného osvetlenia
Doplnenie poskytovaných služieb v obci (napr. potraviny, reštauračné služby, …
Skvalitnenie obecného rozhlasu
Rekonštrukcia, resp. výstavba autobusových zastávok
Rekonštrukcia prostredia cintorína, dobudovanie domu smútku, rozšírenie…
Rekonštrukcia resp. vybudovanie kultúrnych zariadení (napr. dom kultúry,…
Vytvorenie pracovných miest cez obecný podnik, malé obecné služby resp.…
Vytváranie podmienok pre podnikateľov (napr. prenájom/predaj priestorov,…
Dostupnosť zdravotníckej starostlivosti
Výstavba nájomných obecných bytov
Dostupnosť obce spojmi verejnej dopravy
Ochrana pred povodňami
Podpora činnosti miestnych spolkov (napr. klub dôchodcov, spolok…
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2.5 Kováčová
Dotazník vyplnilo 11 respondentov, čo predstavuje 18,64 % z celkového počtu
obyvateľstva vo veku nad 15 rokov.
Z hľadiska veku aj vzdelania v rovnakom pomere prevažovali obyvatelia vo veku 31-65
rokov so stredoškolským vzdelaním.
Obrázok 14: Vekové zloženie respondentov Kováčová
9,09%
18,18%

21-30
31-65
66 a viac

72,73%

Obrázok 15: Vzdelanostná štruktúra respondentov Kováčová
9,09%

18,18%
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neuviedol
72,73%

Kľúčovými oblasťami pre riešenie sú podľa respondentov:
 Rekonštrukcia miestnych ciest
 Rekonštrukcia prostredia cintorína, dobudovanie domu smútku
 Čistota vodných tokov
 Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
 Doplnenie poskytovaných služieb v obci
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Obrázok 16: Sumárne poradie priorít podľa výsledkov dotazníkového prieskumu Kováčová
Rekonštrukcia miestnych ciest
Rekonštrukcia prostredia cintorína, dobudovanie domu smútku, rozšírenie…
Čistota vodných tokov
Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
Doplnenie poskytovaných služieb v obci (napr. potraviny, reštauračné služby, …
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
Ochrana pred povodňami
Rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu
Dostupnosť obce spojmi verejnej dopravy
Rekonštrukcia, resp. výstavba autobusových zastávok
Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
Triedenie a využívanie odpadu
Rekonštrukcia resp. vybudovanie športovísk (napr. ihrisko, posilňovňa, zimný…
Rekonštrukcia resp. vybudovanie kultúrnych zariadení (napr. dom kultúry,…
Poskytovanie sociálnych služieb (napr. opatrovateľské služby, denný stacionár,…
Podpora činnosti miestnych spolkov (napr. klub dôchodcov, spolok…
Rekonštrukcia resp. doplnenie verejného osvetlenia
Skvalitnenie obecného rozhlasu
Príprava stavebných pozemkov pre rodinné domy
Výstavba nájomných obecných bytov
Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov
Rekonštrukcia, dobudovanie plynovodu
Komunitné činnosti – práca s marginalizovanými skupinami (najmä s Rómami)
Dodržiavanie verejného poriadku (napr. inštalácia kamerového systému,…
Rekonštrukcia resp. vybudovanie relaxačných zón (napr. verejné priestranstvá,…
Vytvorenie priestoru pre aktívny oddych detí (napr. preliezky, detské ihriská,…
Rekonštrukcia budov, resp. areálov materských a základných škôl a/alebo ich…
Vytvorenie pracovných miest cez obecný podnik, malé obecné služby resp.…
Vytváranie podmienok pre podnikateľov (napr. prenájom/predaj priestorov,…
Dostupnosť zdravotníckej starostlivosti

72,73%
54,55%
54,55%
54,55%
54,55%
36,36%
27,27%
18,18%
18,18%

9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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2.6 Krásnohorská Dlhá Lúka
Dotazník vyplnilo 31 respondentov, čo predstavuje 4,98 % z celkového počtu
obyvateľstva vo veku nad 15 rokov.
Značnú časť účastníkov dotazníkové prieskumu tvorili obyvatelia obce vo veku 31-65
rokov a so stredoškolským vzdelaním.
Obrázok 17: Vekové zloženie respondentov Krásnohorská Dlhá Lúka
3%

10%

16%

do 20
21-30

31-65
66 a viac

71%

Obrázok 18: Vzdelanostná štruktúra respondentov Krásnohorská Dlhá Lúka
3%
20%

16%

ZŠ
SŠ
VŠ
neuviedol

61%

Medzi 5 priorít s výraznejším rozdielom oproti ďalším podľa respondentom patria:
 Rekonštrukcia miestnych ciest
 Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
 Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
 Rekonštrukcia, resp. doplnenie verejného osvetlenia
 Rekonštrukcia, resp. vybudovanie kultúrnych zariadení
14

Obrázok 19: Sumárne poradie priorít podľa výsledkov prieskumu Krásnohorská Dlhá Lúka
Rekonštrukcia miestnych ciest
Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
Rekonštrukcia resp. doplnenie verejného osvetlenia
Rekonštrukcia resp. vybudovanie kultúrnych zariadení (napr. dom kultúry,…
Rekonštrukcia resp. vybudovanie športovísk (napr. ihrisko, posilňovňa, zimný…
Rekonštrukcia prostredia cintorína, dobudovanie domu smútku, rozšírenie…
Vytvorenie pracovných miest cez obecný podnik, malé obecné služby resp.…
Ochrana pred povodňami
Dostupnosť zdravotníckej starostlivosti
Skvalitnenie obecného rozhlasu
Príprava stavebných pozemkov pre rodinné domy
Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov
Rekonštrukcia, dobudovanie plynovodu
Rekonštrukcia budov, resp. areálov materských a základných škôl a/alebo ich…
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
Dostupnosť obce spojmi verejnej dopravy
Poskytovanie sociálnych služieb (napr. opatrovateľské služby, denný stacionár,…
Podpora činnosti miestnych spolkov (napr. klub dôchodcov, spolok…
Rekonštrukcia, resp. výstavba autobusových zastávok
Rekonštrukcia resp. vybudovanie relaxačných zón (napr. verejné priestranstvá,…
Vytvorenie priestoru pre aktívny oddych detí (napr. preliezky, detské ihriská,…
Výstavba nájomných obecných bytov
Rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu
Komunitné činnosti – práca s marginalizovanými skupinami (najmä s Rómami)
Čistota vodných tokov
Triedenie a využívanie odpadu
Dodržiavanie verejného poriadku (napr. inštalácia kamerového systému,…
Vytváranie podmienok pre podnikateľov (napr. prenájom/predaj priestorov,…
Doplnenie poskytovaných služieb v obci (napr. potraviny, reštauračné služby, …
iné

87,10%
67,74%
61,29%
54,84%
45,16%
19,35%
16,13%
16,13%
12,90%
12,90%
12,90%
9,68%
9,68%
9,68%
9,68%
9,68%
6,45%
6,45%
6,45%
3,23%
3,23%
3,23%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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2.7 Kružná
Dotazník vyplnilo 62 respondentov, čo predstavuje 14,50 % z celkového počtu
obyvateľstva vo veku nad 15 rokov.
Prevažne boli zastúpení obyvatelia vo veku 31-65 rokov a stredoškolsky vzdelaní.
Obrázok 20: Vekové zloženie respondentov Kružná
2% 2%
14%
21%
do 20
21-30
31-65
66 a viac
neuviedol

61%

Obrázok 21: Vzdelanostná štruktúra respondentov Kružná
6%

15%

ZŠ
SŠ
VŠ

79%

V hodnotení významnosti podľa obyvateľov výraznejšie prevažujú prioritné oblasti:
 Rekonštrukcia miestnych ciest
 Rekonštrukcia, resp. výstavba autobusových zastávok
 Čistota a údržba verejných priestranstiev
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Obrázok 22: Sumárne poradie priorít podľa výsledkov dotazníkového prieskumu Kružná
Rekonštrukcia miestnych ciest
Rekonštrukcia, resp. výstavba autobusových zastávok
Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
Rekonštrukcia resp. doplnenie verejného osvetlenia
Rekonštrukcia resp. vybudovanie relaxačných zón (napr. verejné priestranstvá,…
Triedenie a využívanie odpadu
Vytvorenie priestoru pre aktívny oddych detí (napr. preliezky, detské ihriská,…
Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov
Rekonštrukcia budov, resp. areálov materských a základných škôl a/alebo ich…
Rekonštrukcia resp. vybudovanie športovísk (napr. ihrisko, posilňovňa, zimný…
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
Čistota vodných tokov
Rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu
Poskytovanie sociálnych služieb (napr. opatrovateľské služby, denný stacionár,…
Vytvorenie pracovných miest cez obecný podnik, malé obecné služby resp.…
Rekonštrukcia resp. vybudovanie kultúrnych zariadení (napr. dom kultúry,…
Skvalitnenie obecného rozhlasu
Príprava stavebných pozemkov pre rodinné domy
Rekonštrukcia prostredia cintorína, dobudovanie domu smútku, rozšírenie…
Podpora činnosti miestnych spolkov (napr. klub dôchodcov, spolok…
Doplnenie poskytovaných služieb v obci (napr. potraviny, reštauračné služby, …
iné
Výstavba nájomných obecných bytov
Rekonštrukcia, dobudovanie plynovodu
Dostupnosť obce spojmi verejnej dopravy
Komunitné činnosti – práca s marginalizovanými skupinami (najmä s Rómami)
Ochrana pred povodňami
Dodržiavanie verejného poriadku (napr. inštalácia kamerového systému,…
Vytváranie podmienok pre podnikateľov (napr. prenájom/predaj priestorov,…
Dostupnosť zdravotníckej starostlivosti

98,39%
80,65%
59,68%
40,32%
40,32%
25,81%
20,97%
19,35%
16,13%
16,13%
14,52%
12,90%
9,68%
8,06%
8,06%
8,06%
6,45%
6,45%
3,23%
1,61%
1,61%
1,61%
1,61%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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2.8 Lipovník
Dotazník vyplnilo 39 respondentov, čo predstavuje 8,70 % z celkového počtu
obyvateľstva vo veku nad 15 rokov.
Prevažovali respondenti vo veku 31-65 rokov, no výrazné bolo aj zastúpenie nad 66
rokov.
Obrázok 23: Vekové zloženie respondentov Lipovník
3%

2%
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31%

do 20
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31-65
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neuviedol
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Obrázok 24: Vzdelanostná štruktúra respondentov Lipovník
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Najdôležitejšie podľa názoru obyvateľov sú oblasti :
 Rekonštrukcia miestnych ciest
 Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
 Poskytovanie sociálnych služieb
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Obrázok 25: Sumárne poradie priorít podľa výsledkov dotazníkového prieskumu Lipovník
Rekonštrukcia miestnych ciest
Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
Poskytovanie sociálnych služieb (napr. opatrovateľské služby, denný…
Rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu
35,90%
Rekonštrukcia budov, resp. areálov materských a základných škôl a/alebo ich…
28,21%
Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov
23,08%
Rekonštrukcia prostredia cintorína, dobudovanie domu smútku, rozšírenie…
20,51%
Výstavba nájomných obecných bytov
17,95%
Čistota vodných tokov
17,95%
Rekonštrukcia, resp. výstavba autobusových zastávok
15,38%
Dostupnosť obce spojmi verejnej dopravy
15,38%
Rekonštrukcia resp. doplnenie verejného osvetlenia
15,38%
Príprava stavebných pozemkov pre rodinné domy
12,82%
Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
12,82%
Triedenie a využívanie odpadu
10,26%
Dodržiavanie verejného poriadku (napr. inštalácia kamerového systému,…
10,26%
Rekonštrukcia resp. vybudovanie relaxačných zón (napr. verejné…
10,26%
Vytvorenie priestoru pre aktívny oddych detí (napr. preliezky, detské ihriská,…
10,26%
iné
10,26%
Rekonštrukcia resp. vybudovanie športovísk (napr. ihrisko, posilňovňa, zimný…
7,69%
Rekonštrukcia resp. vybudovanie kultúrnych zariadení (napr. dom kultúry,…
7,69%
Podpora činnosti miestnych spolkov (napr. klub dôchodcov, spolok…
7,69%
Vytvorenie pracovných miest cez obecný podnik, malé obecné služby resp.…
7,69%
Dostupnosť zdravotníckej starostlivosti
7,69%
Skvalitnenie obecného rozhlasu
7,69%
Vytváranie podmienok pre podnikateľov (napr. prenájom/predaj priestorov,…
5,13%
Doplnenie poskytovaných služieb v obci (napr. potraviny, reštauračné služby, …
5,13%
Rekonštrukcia, dobudovanie plynovodu
2,56%
Komunitné činnosti – práca s marginalizovanými skupinami (najmä s Rómami)
2,56%
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
2,56%
Ochrana pred povodňami
0,00%
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66,67%
53,85%
51,28%

2.9 Silická Jablonica
Dotazník vyplnilo 42 respondentov, čo predstavuje 2,30 % z celkového počtu
obyvateľstva vo veku nad 15 rokov.
Najviac zastúpení boli v prieskume respondenti vo veku 31-65 rokov a stredoškolsky
vzdelaní ľudia
Obrázok 26: Vekové zloženie respondentov Silická Jablonica
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Obrázok 27: Vzdelanostná štruktúra respondentov Silická Jablonica
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Prioritnou oblasťou, ktorou by sa mala obec v najbližšom období zaberať je podľa
obyvateľov Rekonštrukcia miestnych ciest. Ostatné oblasti s viac menej rovnakou
úrovňou dôležitosti sú:
 Ochrana pred povodňami
 Triedenia a využívanie odpadu
 Dostupnosť obce spojmi verejnej dopravy
 Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
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Obrázok 28: Sumárne poradie priorít podľa výsledkov dotazníkového prieskumu Silická Jablonica
Rekonštrukcia miestnych ciest
Ochrana pred povodňami
Triedenie a využívanie odpadu
Dostupnosť obce spojmi verejnej dopravy
Čistota obce a údržba verejných priestranstiev
Čistota vodných tokov
Skvalitnenie obecného rozhlasu
Rekonštrukcia, dobudovanie kanalizácie
Rekonštrukcia, dobudovanie chodníkov
Vytvorenie pracovných miest cez obecný podnik, malé obecné služby resp.…
Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí
Rekonštrukcia prostredia cintorína, dobudovanie domu smútku, rozšírenie…
Podpora činnosti miestnych spolkov (napr. klub dôchodcov, spolok…
Rekonštrukcia resp. vybudovanie relaxačných zón (napr. verejné priestranstvá,…
Rekonštrukcia resp. doplnenie verejného osvetlenia
Dodržiavanie verejného poriadku (napr. inštalácia kamerového systému,…
Rekonštrukcia resp. vybudovanie športovísk (napr. ihrisko, posilňovňa, zimný…
Dostupnosť zdravotníckej starostlivosti
Rekonštrukcia, dobudovanie vodovodu
Rekonštrukcia budov, resp. areálov materských a základných škôl a/alebo ich…
Poskytovanie sociálnych služieb (napr. opatrovateľské služby, denný stacionár,…
Komunitné činnosti – práca s marginalizovanými skupinami (najmä s Rómami)
iné
Príprava stavebných pozemkov pre rodinné domy
Výstavba nájomných obecných bytov
Rekonštrukcia, resp. výstavba autobusových zastávok
Rekonštrukcia, dobudovanie plynovodu
Rekonštrukcia resp. vybudovanie kultúrnych zariadení (napr. dom kultúry,…
Vytvorenie priestoru pre aktívny oddych detí (napr. preliezky, detské ihriská,…
Vytváranie podmienok pre podnikateľov (napr. prenájom/predaj priestorov,…
Doplnenie poskytovaných služieb v obci (napr. potraviny, reštauračné služby, …

33,33%
33,33%
30,95%
30,95%
28,57%
28,57%
26,19%
23,81%
23,81%
21,43%
19,05%
16,67%
14,29%
14,29%
11,90%
11,90%
11,90%
7,14%
4,76%
4,76%
2,38%
2,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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76,19%

