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1.     CHARAKTERISTIKA  RESPONDENTA 

 

1. 1 Pohlavie     1. 2      Vek 

 žena     muž     15-19   20-29   30-39   40-49   50-59    60-65    65 a viac 

1. 2 Ekonomické aktivita 

 súkromný podnikateľ     farmár (SHR)   pracujúci doma      

               zamestnaný/-á v privátnom sektore  

 zamestnaný/-á vo verejnej správe 

 nezamestnaný/-á     dôchodca/-kyňa       invalid        

 študent/-ka        na materskej dovolenke  iné,uviesť:  

1. 3 Profesia 

  s prevahou duševnej práce        s prevahou manuálnej práce 

  nepracujem/študujem  

1. 4 Vaše hlavné zamestnanie je: 

 v poľnohospodárstve  v priemysle             v stavebníctve         

 v obchode, živnosti, súkromných službách             vo verejnej správe 

 v lesníctve                               nepracujem/študujem  

1. 5 Kde sa nachádza miesto Vášho pracoviska? 

 priamo v obci       okolitá vidiecka obec  nepracujem 

 mesto v okrese    mimo okresu        zahraničie 

1. 6 Uveďte počet ľudí, ktorí žijú v súčasnosti vo Vašej domácnosti:   _______   

1. 7     Koľko detí pod 18 rokov žije  vo Vašej domácnosti?       _______ 

                    

2.     OBEC AKO MIESTO BÝVANIA 

 

2. 1 Čo sa Vám spontánne vybaví, keď počujete názov Klokočov? 
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2. 2 Ako dlho bývate v obci?   

 menej ako rok   11 – 15 rokov 

 1 – 5 rokov    16 – 20 rokov 

 6 – 10 rokov    21 a viac rokov 

 

2. 3     Ak by ste si mohli vybrať, kde by ste najradšej bývali? 

 vlastná vidiecka obec     iná vidiecka obec: _________________________  

 okresné mesto      iné mesto: ______________ zahraničie: ____________ 

 

2. 4     Uveďte hlavný dôvod, prečo tu bývate? 

 rodisko, rodinné dôvody   čisté životné prostredie a pekná príroda 

 výhodné dopravné spojenie s okolím  estetické dôvody a pokoj 

 dobré sociálne vzťahy    dobrá infraštruktúra 

 zvyk    iné, uveďte: ____________________________ 

 

2. 5 V ktorých oblastiach považujete Vašu obec za atraktívnu: 

(1 – veľmi atraktívne, 5 – veľmi odpudzujúce)  

          1  2  3  4  5 

úroveň rekreačných služieb a možností oddychu       

služby pre turistov           

kvalita ciest, ulíc a chodníkov           

parky a priestory pre deti          

úroveň starostlivosti o verejné plochy         

vybavenosť obchodmi a službami         

zdravotnícka a sociálna starostlivosť        

školstvo a možnosti vzdelávania sa         

iné (vypíšte): ____________________________       

iné (vypíšte): ____________________________       



 

  Dotazník k spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klokočov na roky 2015 – 2020 

 
2. 9   Na ktoré oblasti a aktivity by sa mal sústrediť rozvoj obce v budúcnosti?  

(Vyberte 3-5 možností a uveďte ďalšie) 

 

 rekonštrukcia miestnych komunikácií   podpora rozvoja podnikania 

 rekonštrukcia verejného osvetlenia    rozširovanie ponuky a kvality obchodu  

 modernizácia a rozšírenie verej. rozhlasu   podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľov      

 vybudovanie nových ihrísk a športovísk   ochrana prírody a životného prostredia 

 dom smútku        rozvoj individuálneho cestovného ruchu

 spoločenský život ( vybudovanie kultúrneho domu )       (nové zariadenia, cyklotrasy, tur. chodníky) 

 poskytovanie sociálnej starostlivosti zberný dvor 

obecná knižnica ( obnova, digitalizácia )  rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí     

a zavedenie nových 

vybudovanie rehabilitačného strediska  v obci           

zubná ambulancia ( iný špecialista? Aký:______________________________________________)

       

 Aké ďalšie konkrétne projekty navrhujete v obci realizovať? (vymenujte) 

 

 

 

 

 

3. 0   Čo by ste ako prvé zmenili, keby ste sa stali starostom/starostkou  obce?  

 

 

 

 

 

3. 2 Čo by podľa Vás v Klokočove určite nemalo chýbať v roku 2020? 
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3. 3     Ako by ste riešili pretrvávajúci problém s neporiadkom okolo kontajnerov v určitých častiach 

obce, kde občania nemajú záujem odpad triediť a udržiavať poriadok okolo kontajnerov? 

 

 

 

 

 

3.4     Triedite odpad?   Áno         Nie 

 

Ak nie, tak z dôvodu:                

 Nechce sa mi                      

 Zlá dostupnosť kontajnerov      

 Neviem, prečo by som to mal robiť                        

 iný  ......................................................... 

 

Iné pripomienky, návrhy a odporúčania k rozvoju obce: 

 

 

 

 

 

Vážení občania obce Klokočov,  

vyplnením tohto dotazníka ste tým, že ste vyslovili svoj názor, nezanedbateľnou mierou prispeli 

k vypracovaniu rozvojového dokumentu, ktorý bude charakterizovať obec Klokočov a udávať smer jej 

rozvoja v strednodobom horizonte, t.j. v programovacom období na čerpanie finančných 

prostriedkov zo zdrojov Európskej únie v rokoch 2015 – 2020.  

Následne Vás prosíme o doručenie vyplneného dotazníka do schránky, ktorá je umiestnená v 

budove Obecného úradu v Klokočove vedľa podatelne, resp. o jeho zaslanie e-mailom na adresu 

pokladna@klokocov.sk najneskôr do piatku 16. októbra 2015. 

Ďakujeme za Vaše postrehy, pripomienky, názory a nápady nepochybne prispievajúce 

k budúcemu rozvoju obce Klokočov. 

 

Horčičáková Jana, Ing. 
spracovateľka PHSR obce  


