
 
 

 
 

DOTAZNÍK  OBEC  KOŠECA 
 

 
1. Vek (vypíšte): 
                                     
                                                      .............................. rokov 
 
2. Pohlavie : (zakrúžkujte) 
 
a) Muž 
b) Žena 

2. Ekonomická aktivita (zakrúžkujte): 
 
a) Študent 
b) Zamestnanec 
c) Podnikateľ – živnostník 
d) Nezamestnaný 
e) Dôchodca 
f) Iné.............................. 

 
3. Aké výhody má podľa Vás bývanie v Košeci? (označte krížikom X v každom riadku ) 
  

súhlasím 
čiastočne 
súhlasím 

nesúhlasím 

a) život je tu kľudnejší a pokojnejší ako v meste       
b) ľudia sa zaujímajú viac jeden o druhého ako v meste       
c) blízky kontakt s prírodou       
d) vlastníctvo domu, záhrady, príp. hospodárstva       
e) blízkosť mesta       
f) patrí k väčším obciam – je lepšie vybavená než iné menšie 
obce 

   

g) iné: (čitateľne vypíš) 
 
  

  
4. Aké nevýhody má podľa Vás bývanie v Košeci? (označte krížikom X v každom riadku) 
  

súhlasím 
čiastočne 
súhlasím 

nesúhlasím 

a) málo pracovných príležitostí       
b) zlé možnosti nákupu a využívania služieb       
c) málo možností na sebarealizáciu       
d) za všetkým treba ďaleko dochádzať       
e) málo príležitostí na spoločenské, kultúrne vyžitie     
f) iné: (čitateľne vypíš) 
 
  

 

 
Vážení občania, v súvislosti so spracovávaním plánovacieho dokumentu našej obce  
„Programu rozvoja obce Košeca do roku 2023“, dôležitého aj z hľadiska čerpania finančných prostriedkov z EU 
v snahe o komplexnosť a ohľad na Vaše priania a postrehy, dovoľujem si Vás požiadať o aktívnu účasť na 
príprave tohto dokumentu a to formou vyplnenia nasledovného dotazníka, ktorý ste obdržali.  
Dotazník je určený občanom vo veku 18 – 70 rokov, jeho vyplnenie je plne anonymné a prezentuje názory 
osoby, ktorá ho vypĺňa osobne, nie teda za celú domácnosť, ale za seba.   
Nájdite si prosím 10 minút čas a venujte pozornosť jeho vyplneniu.  
Vyplnený odovzdajte prosím anonymne do zbernej krabice, ktorú nájdete v ktorejkoľvek predajni potravín alebo 
na obecnom úrade a to najneskôr do 29.2.2016.  
 
Ďakujem za všetky Vaše postrehy a účasť v prieskume ! 

 
Bc. Radomír Brtáň, Starosta obce Košeca a miestnej časti Nozdrovice 



 
5. Ak by ste si mohli vybrať, kde by ste najradšej bývali? (len jedna možnosť, zakrúžkujte + dopíšte) 
 Prečo? 
a) Košeca  
b) iná dedina: 
c) okresné mesto 
d) iné mesto: 
e) zahraničie 
 
6.  Ohodnoťte úroveň: (označte krížikom X v každom riadku ) 
            
 Dobrá Skôr dobrá Skôr zlá Zlá 
a) životné prostredie (prašnosť, hlučnosť, zeleň)     

b) kvalitu materskej školy (MŠ)     

c) kvalitu základnej školy (ZŠ)     

d) kvalitu základnej umeleckej školy (ZUŠ)     

e) verejnú knižnicu     

f) možnosti športového vyžitia     

g) dostupnosť zdravotníckych zariadení     

h) dostupnosť sociálnych zariadení, domovov dôchodcov     

i) dostupnosť obchodov a služieb     

j) spoločenský a kultúrny život v obci     

k) kvalitu miestnych komunikácií     

l) vybavenie obce elektrinou     

m) vybavenie obce plynom     

n) zásobovanie vodou     

o) odkanalizovanie     

p) odvoz odpadov     

r) separovanie odpadov     

s) pokrytie signálom mobilných operátorov 
(Orange,O2,Telecom) 

    

t) dostupnosť verejného telefónneho automatu     

u) dostupnosť internetu     

v) pokrytie televíznym signálom     

z) frekvenciu premávky autobusov SAD     

y) dostupnosť pozemkov na výstavbu nových domov     

w) činnosť obecného úradu     

x) iné: (čitateľne vypíš) 
 
     
 
 
 
 
7. Komu pripisujete najväčšie zásluhy na rozvoji obce? ( zakrúžkujte) 
a) starostovi ako osobe  
b) obecnému zastupiteľstvu 
c) iniciatívnym občanom v obci  
d) podnikateľským subjektom v obci 
 
 



8. POPLATKY ZA OPDAD : V súčasnosti sú poplatky za odvoz odpadu vyberané paušálne na osobu bez 
ohľadu na množstvo vyprodukovaného odpadu. Obec uvažuje o zmene systému, kde by sa z paušálneho 
poplatku prešlo na vyberanie poplatku za množstvo vyprodukovaného odpadu napr. za liter. Každá 
domácnosť by platila toľko, koľko vriec (litrov) odpadu by odovzdala na vývoz.  
* Súhlasíte so zavedením vyberania poplatkov za odpad podľa množstva vyprodukovaného odpadu? 

(zakrúžkujte) 
a) áno 
b) nie 
c) potreboval by som viac informácií, neviem sa v súčasnosti rozhodnúť 
 
 
9. CENTRUM OBCE: Obec Košeca je v súčasnosti z hľadiska jej územnej stavby riešená tak, že má 
„prechodný charakter“ t.j. v obci nie je vytvorené žiadne centrum ako uzavretejší záchytný bod kde by sa 
občania mohli sústreďovať, stretávať, rozvíjať svoje aktivity, tradície a pod. Obec Košeca by mohla vytvoriť 
takéto centrum za predpokladu, že by odkúpila niektoré pozemky od súkromných vlastníkov (popri cintoríne) 
a na nich by vybudovala prvky centra (parkovisko, detské ihrisko, lavičky, zeleň, park, vonkajšie fitness).  
*Súhlasíte s odkúpením pozemkov od súkromných vlastníkov za účelom budovania centra obce Košeca ?  
(zakrúžkujte) 
a) áno 
b) nie 
c) potreboval by som viac informácií, neviem sa v súčasnosti rozhodnúť 
 
 
10. Snažia sa obyvatelia v obci zatraktívniť život, skrášliť, resp. spríjemniť prostredie? (zakrúžkujte) 
 Akým spôsobom ? 
a) áno, väčšina sa o to snaží  

 
 

b) áno, niektorí sa snažia  
c) nie, ľudia sú väčšinou ku svojmu okoliu úplne ľahostajní 
 
 
11. Separujete Vy, resp. Vaša domácnosť odpad?  (zakrúžkujte) 
a) áno separujeme a to všetky zložky a aj kompostujeme 
b) separujeme všetky zložky, ale nekompostujeme 
c) separujeme, ale len niektoré zložky 
d) neseparujeme 
e) niekedy separujeme, niekedy nie, podľa času a chuti 
 
12. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE  
* Súhlasíte, aby v obci Košeca boli zriadené popri škôlke i jasle ? /T.j. trieda pre deti mladšie ako 3 roky/ 
(zakrúžkujte) 
a) áno, je to pomoc rodičom 
b) nie, dieťa má byť do 3 rokov doma s matkou 
c) nechám na rozhodnutie starostu, zastupiteľstva a vedenia škôlky 
 
 
13. KOMUNITNÝ ROZVOJ:  
* Zriadenie Materského centra v obci Košeca? (zakrúžkujte) 
a) je určite dobrá myšlienka 
b) nie je potrebné  
c) nechám na rozhodnutie starostu a zastupiteľstva 
 
 
14. VOĽNÝ ČAS:  
* Ste za to,  aby obec podnikla kroky k znovuotvoreniu letného kúpaliska? Kúpalisko by fungovalo sezónne po 
dohode s prenajímateľom, za kúpanie by sa vyberalo vstupné ako zvyčajne. (zakrúžkujte) 
a) áno  
b) nie  
c) nechám na rozhodnutie starostu a zastupiteľstva 
 
 



15: VYUŽITIE MAJETKU OBCE:  Obec vlastní areál bývalej tehelne, ktorý je v súčasnosti nevyužitý. 
Územne je začlenený ako priemyselná zóna. Ako by mal byť v budúcnosti využitý tento areál? (zakrúžkujte.) 
a) zostať ako priemyselná zóna čakajúca na investora 
b) príprava pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu + inžinierske siete  /odčlenenie pozemkov-odpredaj/ 
c) športovo – oddychový areál  
d) výstavba bytov - bytových domov  - bývanie, prípadne obchody a pod.  
e) budem akceptovať akékoľvek rozhodnutie starostu a zastupiteľstva 
f) iné  / vypíš vlastný návrh / 
 
 
 
 
13. Čo Vám v obci chýba?  
.............................................................................................................................................................................................

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

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

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

 
14. S čím ste vo Vašej obci  obzvlášť spokojní? 
.............................................................................................................................................................................................

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

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

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

15. Program rozvoja obce je plánovací dokument, ktorý po realizovanej analýze stanoví priority rozvoja obce, 
ciele a aktivity, ktorými je možné dosiahnuť ich naplnenie.  
Ktoré oblasti by mal Program rozvoja obce Košeca prioritne riešiť?  
Usporiadajte možnosti podľa dôležitosti od  1  do 10 .  
Číslo 1 dajte k téme, ktorá je podľa Vás najdôležitejšia,  
naopak na posledné miesto 10 Vám zostane téma, ktorú nepovažujete za dôležitú.  
 
 Poradie 

dôležitosti 
* Modernizáciu infraštruktúry ( technický stav budov a majetku obce, stav ciest a chodníkov v obci, 
nové objekty tech. infraštruktúry) 

 

* Rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky v obci  

* Rozvoj podnikania v obci ( prilákanie nových subjektov, tvorba prac. miest priamo v obci, podpora 
podnikateľov) 

 

* Bytovú výstavbu ( výstavbu obecných bytov, podpora rozvoja stavebných zón )  

* Marketing – imidž obce ( informačné centrum, webstránka, info tabule, materiály, propagácia obce)  

* Životné prostredie (kanalizácia, čistota vody, regulácia potoka, čistenie, separovanie odpadu, 
skládky, ovzdušie) 

 

* Sociálne služby (sociálna starostlivosť – napr. opatrovateľská služba v obci, rozvoz stravy, 
bezbariérovosť objektov, práca so staršími, integrácia nezamestnaných, mamičky na materskej a pod. ) 

 

* Doprava v obci ( hustota spojov, údržba ciest, budovanie parkovísk, chodníkov )  

*  Spoločenský život v obci ( kultúrne podujatia akcie v obci, možnosti trávenia voľného času, krúžky 
a pod.) 

 

*Bezpečnosť obce ( civilná ochrana obyvateľstva, systém včasného varovania, protipovodňové 
opatrenia, protipožiarna ochrana, kamerový systém obce a pod. ) 

 

* Iné : (čitateľne vypíšte vlastný návrh témy)  

 

Ďakujeme za Váš čas. Tento čas ste venovali rozvoju Vašej obce! 
 
 


