Mikroregíón CEDRON – NITRAVA
951 15 Poľný Kesov 252

Dotazník pre prípravu strategických dokumentov do roku 2023
(pre občanov)

Názov obce/mesta.............................................
Vážení občania,
dňom 26.03.2015 bol Mikrorergión CEDRON rozšírený o ďalšie obce a mesto z okolia riek Nitra a Žitava.
Schválením rozšírenia územia boli schválené aj zmeny sídla (v spoločnosti ThermalKesov, s.r.o.) a názvu
(Mikroregión CEDRON – NITRAVA). V súčasnosti mikroregión združuje 19 samospráv a celkom má 41 členov.
Pôvodný názov bol podľa historického názvu Cabajského potoka (Cedron), ktorý preteká všetkými pôvodnými
obcami MR. NITRAVA je vytvorený názov územia podľa riek Nitra a Žitava, ktoré zase pretekajú katastrami
pristupujúcich obcí.
Dotazník, ktorý máte pred sebou bude slúžiť k príprave dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja vašej/vášho obce/mesta.
V záujme vytvoriť, čo najkvalitnejšie dokumenty prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na príprave podkladov pre
ich tvorbu, pretože budú riešiť budúcnosť nás všetkých.
Označte X možnosť, ktorá najviac zodpovedá vášmu postoju.

A. Identifikačné údaje
1. Pohlavie a stav
Muž
Pohlavie/stav

2. Informácia o veku
Vek
Menej ako 18 rokov
18 – 24 rokov
25 – 34 rokov
35 – 44 rokov
45 – 54 rokov
55 – 60 rokov
viac ako 60
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Žena

Slobodný/á Ženatý/Vydatá

Vdova

Vdovec

3. Informácia o pobyte
Narodil/a som sa tu
Mám tu trvalý pobyt
Žijem tu
Mám tu prechodný
pobyt
Mám tu víkendový dom
Mám tu prevádzku
svojho podnikania
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4. Informácia o vzdelaní a zamestnaní
Vzdelanie
Základné
Vyučený v odbore
Úplné stredoškolské s
maturitou
Vysokoškolské
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
Neuvedené

Miesto pracoviska a
zamestnanie
Priamo v obci
Iná vidiecka obec v okolí
Okresné mesto
Nezamestnaný
Invalidný dôchodca
Starobný dôchodca
Študujúci
Na materskej dovolenke
Iné

B. Hodnotenie súčasného stavu
Obec/mesto ako miesto bývania
5. Aké výhody má podľa vás bývanie vo vašej obci/meste?
Súhlasím Čiastočne
súhlasím
Život je pokojnejší ako vo veľkých mestách
Ľudia sa zaujímajú viac jeden o druhého
Blízky kontakt s prírodou
Vlastníctvo domu, záhrady prípadne hospodárstva
Iné popíšte

6. Aké nevýhody má podľa vás bývanie vo vašej obci/meste?
Súhlasím Čiastočne
súhlasím
Nedostatok pracovných príležitostí
Obmedzené možnosti nákupu a využívania služieb
Málo možností na sebarealizáciu
Za všetkým treba ďaleko dochádzať
Nedostatok voľnočasových aktivít
Zlý prístup k informáciám
Málo výkonná samospráva
Slabá technická vybavenosť
Chýbajúce služby pre občanov
Iné popíšte
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Obec/mesto a základné životné potreby
7. Označte úroveň vašej spokojnosti s poskytovaním služieb vo vašej obci/meste
Spokojný

Ani nespokojný,
ani spokojný

Nespokojný

Kvalita rekreačných aktivít
Stav miestnych komunikácií
Stav chodníkov
Stav verejnej zelene
Dopravná dostupnosť (časová, priestorová)
Vybavenosť verejným vodovodom
Vybavenie obce verejnou kanalizáciou
Vybavenie obce elektrinou
Vybavenie obce plynom
Požiarna ochrana
Zdravotné stredisko
Všeobecná zdravotnícka starostlivosť
Sociálne služby
Kvalita výučby základných škôl
Množstvo kultúrnych podujatí
Možnosti športového vyžitia
So stavom športových zariadení
So stavom kultúrnych zariadení
So stavom školských zariadení
So stavom sociálnych zariadení
So stavom poštových služieb
So stavom bankových služieb
So stavom bezpečnostných zložiek
So stavom ďalších zariadení občianskej
vybavenosti
- Dom smútku
- Knižnica
- Verejného internetu
- Pokrytie signálom mobilných sietí
Iné (uveďte konkrétne)
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Obec/mesto a práca
8. Ako ste spokojný s pracovnými možnosťami vo vašej obci/meste?
Spokojný
Ani nespokojný, ani spokojný Nespokojný
Pre mužov
Pre ženy
9. V ktorom odvetví by podľa vášho názoru bol najpotrebnejší vznik nových pracovných miest v obci/meste?
V priemysle
V remeselníckej výrobe
V stavebnej výrobe
V poľnohospodárstve
V lesnom hospodárstve
V obchode a službách
V cestovnom ruchu a agroturistike
V štátnom a verejnom sektore
V sociálnej oblasti
V inom odvetví – uveďte

10. Prečo doteraz nevznikli podľa vás uvedené pracovné miesta?
Nezáujem zo strany obce
Nezáujem zo strany podnikateľov
Nezáujem zo strany občanov
Legislatívne obmedzenia
Nedostatok finančných prostriedkov
Nedostatočne vybudovaná infraštruktúra
Obec nie je atraktívna pre podnikateľov
Iný dôvod – uveďte

Obec/mesto ako sociálny priestor
11. Ako by ste charakterizovali vaše susedské vzťahy?
Dobré
Susedské
vzťahy
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Neutrálne

12. Zaujímate sa o dianie a život v obci/meste?

Zlé

Áno často

Áno občas

Nie

Záujem o dianie
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13. Odkiaľ získavate informácie o dianí v obci/meste?
Na obecnom/mestskom úrade
Na stretnutiach občanov
Z obecného rozhlasu
Z úradnej tabule obce
Z obecných novín
Z internetovej stránky obce
Od starostu/primátora
Od poslancov obecného zastupiteľstva
Na návšteve u známych a priateľov
Na stretnutiach spolku, alebo združenia
V kostole
Pri nákupe
Na ulici
Na inom mieste – uveďte

14. Spokojnosť s informáciami o dianí v obci/meste

Informácie o dianí v obci /meste
Mám úplné – zaujímam sa
Nemám žiadne – nezaujímam sa
Nemám žiadne – nedostávajú sa ku mne
Môj návrh na zmenu – uveďte

15. Ste členom združenia, spolku alebo klubu v obci/meste?
Áno

Nie

Člen spolku, združenia alebo klubu
Ak áno – akého a ako dlho

16. Domnievate sa, že obyvatelia obce/mesta sa snažia zatraktívniť život v obci a skrášliť, resp. spríjemniť prostredie?
Áno, väčšina sa snaží
Áno, niektorí sa snažia, ale väčšine je to ľahostajné
Áno, niektorí sa snažia, ale ostatní ich snahy skôr kazia
Nie, ľudia sú väčšinou k svojmu okoliu ľahostajní
kancelaria@mikroregioncedron.sk
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17. Ako hodnotíte rozvoj obce/mesta za posledných 10 rokov?
Pozitívne

Negatívne

Neutrálne

Neviem sa vyjadriť

C. Otázky týkajúce sa budúceho stavu
Obec/mesto a rozvoj
18. Poznáte rozvojové priority obce?
Áno
Čiastočne

Nie

Znalosť priorít obce
19. Ktoré problémy podľa vášho názoru je potrebné riešiť ?
Čo najskôr
V budúcnosti
Netreba riešiť
Vytvorenie nových pracovných príležitostí
Vylepšenie nákupných možností
Záchrana, oprava bytového fondu
Záchrana, oprava kultúrnych pamiatok
Zlepšenie kvality životného prostredia
Vytvorenie zariadení pre oddych a voľný čas
Oprava ciest a komunikácií
Postarať s o prácu pre mladých
Postarať o starnúce obyvateľstvo
Vytvoriť podmienky pre novú bytovú výstavbu
Vytvoriť podmienky pre podnikateľov
Zlepšiť zdravotnícku starostlivosť
Zlepšiť kvalitu komunálnych služieb
Zlepšiť podmienky predškolskej výchovy
Zlepšiť podmienky školskej výchovy
Zlepšiť podmienky mimoškolskej výchovy
Zlepšiť dopravnú dostupnosť obce
Zlepšiť celkový vzhľad obce
Rozšíriť ponuku služieb v obci
Iné popíšte

20. K rozvoju obce/mesta by som mohol prispieť (dobrovoľne):
Svojimi znalosťami a skúsenosťami
Remeselnou zručnosťou
Kontaktami
Priamou spoluprácou
Financiami
Iné – doplňte
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21. Podľa vášho názoru aké služby chýbajú, alebo je ich potrebné rozšíriť?

22. Aké aktivity by podľa vášho názoru mali byť určite zahrnuté v rozvojovom programe obce/mesta?

23. Ako by mohla naša obec/mesto vyzerať v roku 2023, čo by ste tu vedeli predstaviť?

24. Iné námety a nápady - dopíšte

Vážení občania, ďakujeme vám za váš čas, za spoluprácu, námety a podnety
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