Prieskum názorov týkajúcich sa obce Drienica
(podpora prípravy Programu hospodárskeho rozvoja obce na roky 2015 – 2023)

Dotazník

Pohlavie:
 žena
 muž
Vek:
 do 29
 od 30 do 50
 od 51
Váš status:
 Zamestnaný
 SZČO
 Študent
 Na materskej dovolenke
 Dôchodca
 Nezamestaný
Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť ako prioritné:
V oblasti verejnej infraštruktúry: zaškrtnite najviac 3 možnosti:
 1. Cestná sieť , vrátane cyklodopravy, dopravné spojenie
 2. Vodovod
 3. Kanalizácia
 4. ČOV
 5. Plynofikácia
 6. Odpadové hospodárstvo
 7. Internet
 8. Verejné priestory – zlepšenie vzhľadu obce
 9. V tejto oblasti nevidím nedostaky / som spokojný
V oblasti hospodárstva: zaškrtnite najviac 3 možnosti
 1. Priemyselná výroba
 2. Poľnohospodárska výroba
 3. Služby
 4. Obchod
 5. Cestovný ruch
 6. Rozvoj podnikania
 7. V tejto oblasti nevidím nedostaky / som spokojný

V oblasti sociálnej: zaškrtnite najviac 3 možnosti
 1. Bývanie
 2. Sociálne služby
 3. Školstvo
 4. Zdravotníctvo
 5. Voľnočasové aktivity – športové podujatia
 6. Voľnočasové aktivity – kultúrne podujatia
 7. V tejto oblasti nevidím nedostaky / som spokojný
Iné- zaškrtnite najviac 1 možnosť
 1. Lepší prístup k informáciám
 2. Lepšie životné prostredie
 3. Vytváranie podmienok pre udržanie mladých
 4. Zmena komunikácie medzi občanmi a zástupcami samosprávy
 5. iné, (doplňte iné, prípadne konkretizujte predchádzajúce)
……………………………..............................................................................................

Čo je podľa vás najväčším potenciálom pre rozvoj obce?: zaškrtnite najviac 1 možnosť








1. Prírodný potenciál
2. Kultúrny potenciál
3. Historický potenciál
4. Tradície
5. Predpoklady pre podnikanie, aké...............................................................................
6. Regionálna výnimočnosť, v čom ................................................................................
7. Iné..............................................................................................................................

Zaznamenali ste rozvoj obce za posledných 5 rokov: zaškrtnite najviac 1 možnosť
 1. Áno
 2. Nie
 3. Neviem to posúdiť
 4. Iné
…………………………………................................................................................…

K rozvoju obce by som mohol prispieť : zaškrtnite najviac 1 možnosť
 1. Svojimi vedomosťami
 2. Kontaktmi
 3. Skúsenosťami a zručnosťami
 4. Finančnou podporou
 5. Nemam možnosť
 6. Iným spôsobom:
…………………..……………..................................................................

Moje námety na zlepšenie života v obci (ak máte návrh, radu ako pomôcť rozvoju obce
a zlepšiť úroveň života v obci, napíšte):.....................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

