
D O T A Z N Í K  
 
Dotazník slúži ako jeden z podkladov v rámci prípravy dokumentu Program rozvoja obce Oravce, 
programovacie obdobie 2023-2029. Jeho účelom je získať názory obyvateľov obce. 
(odpovede vyznačte krížikom do štvorčeka) 
 
Dotazník vyplnil: MUŽ             ŽENA           Vek:          do 20 rokov          21-40       41-60         nad 60 rokov 
 
Vzdelanie:         základné       vyučený v odbore         stredné s maturitou       vysokoškolské        neuvedené 
 
Zamestnanie:        zamestnanec         podnikateľ, živnostník         nezamestnaný       študent         dôchodca 
    
1. Ako hodnotíte činnosť vedenia obce a miestnej samosprávy 

 

Veľmi dobrá  
Uspokojivá 
Nie je dobrá 

 
 

 

2. Ktoré sú podľa Vás najväčšie problémy obce  
(zoraďujte a číslujte  v poradí podľa dôležitosti od 1 po 13,  číslom 1 označte najdôležitejšie)  

Absencia základnej vybavenosti   
Zlý stav niektorých verejných budov  
Nevyhovujúca dopravná situácia v obci (vysoká zaťaženosť hlavnej cesty, vysoká 
rýchlosť, nevyhovujúce a chýbajúce chodníky a komunikácie 

 

Nedostatočná kvalita ciest  
Chýbajúca športová vybavenosť  
Málo možností na trávenie voľného času  detí, chýbajúce detské ihriská    
Chýbajúci verejný centrálny priestor v obci a verejné (zelené) priestory v iných častiach  
Zanikajúce tradície, remeslá a folklór  
Chýbajúce parkovacie plochy, parkovanie automobilov na cestách a chodníkoch  
Nízka frekvencia spojov prímestskej dopravy  
Chýbajúci plynovod  
Chýbajúci spoločenský život, málo kultúry  
Nedostatok angažovanosti obyvateľov v rozvoji obce (mimo výkonu samosprávy)  
Prípady poškodzovania životného prostredia, neporiadok, skládky odpadu, kriminalita, 
vandali 

 

Nedostatočná kvalita pitnej vody  
Nezáujem občanov o veci verejné  
Iné (uveďte...) (napr.  zver poškodzujúca cintorín, nedodržiavanie rýchlosti v obci, chýbajúce chodníky, 

regulácia potokov)...................................... 
 

 
3. Myslíte si, že obec venuje dostatočnú pozornosť sociálnej oblasti (bývanie, pomoc v núdzi, starostlivosť 

o dôchodcov a zdravotne postihnutých a iné)? 
                   
                     Áno                  Nie                                                          Neviem posúdiť 
 

4. Myslíte si, že v obci je dostatočné množstvo zariadení/ služieb občianskej vybavenosti s ohľadom na 
blízkosť mesta (administratívne, sociálne, kultúrne, obchodné a iné služby obyvateľstvu)? 

                                
                     Áno                  Nie                                                           Neviem posúdiť 
 
Ak ste uviedli Nie, vymenujte, ktoré zariadenia/ služby je podľa Vás potrebné dobudovať/ zriadiť (napr. 
vzdelávacie, športové, kultúrne, zdravotnícke, sociálne, rekreačné, služby a obchod... môžete vymenovať  
a napísať viaceré): 
 
............................................................................................................................................................................. 

 
5. Ktorý projekt (stavba, aktivita, podujatie a pod.) realizovaný obcou aj inými subjektami za posledných 6 

rokov považujete za najlepší z hľadiska zvýšenia kvality života obyvateľov ?  
 

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

6. Do akých oblastí by mala podľa Vás obec investovať v najbližšom období do roku 2029 investovať? 
 

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

 

 

 

    

   

 
  

  

  

 

   

 

     



7. Ako hodnotíte úroveň služieb v obci? (známka 1- výborne, 5 - nedostatočne)  
 

 práca s ľuďmi, komunikácia  možnosti pre voľný čas a oddych 

 zdravotnícke služby  služby pre cestovný ruch 

 sociálne služby  služby pre deti a mládež 

 komunitná angažovanosť obyvateľov  doprava, údržba,  parkovanie 

 zariadenia pre obchod a služby  administratívne služby (pošta, samospráva) 

 údržba zelene a zelené plochy  Iné......................................... 

 
8. Myslíte si, že je v obci poriadok a bezpečne? 

 
             Áno            Neviem posúdiť              Nie   Prečo? :.............................................................................       
 

9. Z akého zdroja ste najčastejšie informovaní o živote a podujatiach v obci: 

 obecný rozhlas  webová stránka obce 

 informačné tabule v obci  sociálne siete (napr. FB starostu, obce) 

 ústnym podaním  Iné.............................................. 

 
 
10. Ako by ste hodnotili množstvo a kvalitu zelene v časti obce, kde žijete (od 1-5 , 1- výborné, 5 - 

nedostatočné)    
 

11. Ktoré verejné investície obce považujete za najpotrebnejšie? Iné ....dopíšte. 
 

  Dobudovanie a obnova miestnych ciest   Obnova zelených plôch a cintorínov 

  Dobudovanie zariadení pre šport a oddych  iné ............................................... 

  Investície do budovania komunity  iné ............................................... 

 
12. Ako nakladáte s odpadom 

              Triedim                            Netriedim - uveďte dôvod............................................................   

      

13. Akým dopravným prostriedkom sa dopravujete do zamestnania, školy, k lekárovi.... 
 

auto               autobus           taxi           peši           Iné..................................................................... 

 

14. Považujete investície obce do rozvoja do roku 2021 za opodstatnené?  
                      

                      Áno                 Neviem posúdiť                   Nie                    
 

Ak ste uviedli Nie, napíšte konkrétne prečo? 

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

15. Považujete angažovanosť obyvateľov v živote komunity za dostatočnú (mimo výkonu samosprávy)?  
                      

                      Áno                 Neviem posúdiť                          Nie                    
 

16. Ako hodnotíte celkovú životnú úroveň v obci Oravce (5 hviezdičiek = najlepšie )  

                                      /5  

    

17. Čo konkrétne by ste navrhli na zlepšenie života občanov našej obce?  Popíšte   ................................... 

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

18. Akú formu komunikácie vedenia obce s občanmi uprednostňujete? 
 

 Ankety a dotazníky   Verejné stretnutia       Iné................................. 

 Osobný rozhovor  Sociálne siete, web stránka obce   

 

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. 
Vyplnený dotazník  Vás prosíme doručiť do 4.apríla 2022  do poštovej schránky obecného úradu, alebo ho 

pošlite prostredníctvom emailu obec@oravce.sk 

Dotazník môžete vyplniť aj elektronicky prostredníctvom webovej stránky obce Oravce  www.oravce.sk  do 

4. apríla 2022 
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