Dotazník pre obyvateľov obce Dohňany
Vážení občania,
tento dotazník má za cieľ zmapovať Vaše potreby, názory a predstavy pre stavebné investičné akcie v
obci, ktoré zlepšia život v obci. Po vyhodnotení budú odpovede zapracované do dlhodobej stratégie
rozvoja obce, zohľadňované pri žiadostiach o finančné príspevky a plánovaných finančných aktivitách
v období 2019 - 2022.
Dotazník je anonymný a vyžaduje si len krátky čas na vyplnenie. Ďakujeme za vyplnenie.

Vyznačte, do ktorej vekovej kategórie patríte
do 18 rokov

od 19 - 30 rokov

od 31 - 60 rokov

nad 61 rokov

Vaše pohlavie
žena

muž

Ako sa vám v obci žije? Ohodnoťte číslom, pričom jednotka znamená nespokojnosť a
sedem znamená maximálnu spokojnosť
1–2–3–4–5–6-7
Ktorú aktivitu pre deti a mládež by ste podporili v roku 2019? (vyznačte krúžkom
najviac dve možnosti)






vybudovanie workoutového ihriska
verejná WIFI sieť v centre obce
vybudovanie detského ihriska
organizáciu viacerých kultúrnych a spoločenských podujatí (koncerty, kino, festivaly, atď.)
inú možnosť
(uveďte).....................................................................................................................

Ktorú investíciu by ste chceli prioritne zrealizovať z rozpočtu obce, fondov EÚ alebo
úverových zdrojov v rámci kapitálových výdavkov v období 2019 – 2022?
Výstavba vodovodu a odkanalizovanie miestnej časti Zbora a odkanalizovanie miestnej časti
Mostište.
Dokončenie kanalizácie a vodovodu v nezrealizovaných častiach v Dohňanoch.
Výstavba železobetónového mostu pri Epic klube, ktorý nahradí dočasný pontónový most.
Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ v Dohňanoch.
Zvýšenie separácie odpadov nakúpením zberovej techniky a kompostérov na bioodpad.
Rekonštrukcie a asfaltovanie miestnych komunikácií, ktoré nemajú spevnený povrch.
Nákup pozemkov a príprava inžinierskych sietí pre výstavbu rodinných domov a bytoviek.
Rekonštrukcia rozhlasu Dohňany, Mostište a Zbora.
Rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska v Dohňanoch.
Rozšírenie kamerového systému v obci.
iné (uveďte).............................................................................................................................

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Ktoré z nedostatkov v obci by ste riešili najskôr? (Vyznačte krúžkom najviac 4 možnosti)


nedostatok obchodov a služieb,



dopravnú situáciu,



zdravotnú starostlivosť,



stav chodníkov a ciest,





voľnočasové aktivity,



dostupnosť predškolských a školských
zariadení,
vytvorenie podmienok pre podnikanie,



bezpečnosť v obci,



nedostatok stavebných pozemkov,



oddychové zóny



životné prostredie ( narábanie s odpadmi,
čierne skládky, separovaný odpad)



iné – (uveďte) .........................................
.................................................................

Dotazník treba odovzdať v pracovných hodinách na Obecný úrad v Dohňanoch, alebo vyplniť
elektronicky na www.dohnany.sk. Ďakujeme za Váš názor.

