
Milí Lenkovčania, 

predkladáme Vám do rúk dotazník spokojnosti, v ktorom môžete reagovať na aktivity obce 

v rôznych oblastiach a dopísať svoje podnety a názory. Veľmi nám to pomôže v ďalších 

aktivitách. Dotazník je anonymný. Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, Váš názor je pre nás 

veľmi dôležitý. Správnu odpoveď zakrúžkujte. 

        Ďakujeme, obec Lenka 

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA 

1. Pohlavie:       

a)  muž  b) žena  

2. Vek: 

a) 15-19  b) 20 – 29       c) 30 – 39      d) 40-49       e) 50-64         f) 65 a viac     

3. Vzdelanie: 

a) základné  b) vyučený  c) vyučený s maturitou   d) stredoškolské 

e) vysokoškolské 

4. Ekonomická aktivita: 

a) zamestnaný(á) vo verejnom sektore  b) zamestnaný/á v súkromnom sektore  

c) podnikateľ(ka)     d) pracujúci/a doma 

e) dôchodca(kyňa)      f) invalidný dôchodca  

g) na materskej(rodičovskej) dovolenke  h) študent  

i) nezamestnaný 

OBEC AKO MIESTO BÝVANIA 

5. Ako dlho bývate v obci : 

a) menej ako rok 

b) 1-5 rokov        c) 6 – 10 rokov  d) 11 – 15 rokov  e) 16 – 20 rokov         f) 21 a viac 

 

6. Ste spokojný(á) s bývaním v obci, ak áno uveďte s čím ste najviac spokojný/ná, ak nie 

uveďte dôvod s čím ste najviac nespokojný/ná  

a) áno .......................................................................................................................................... 

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

c) nie ............................................................................................................................................ 

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



8. Aká je podľa Vás kvalita života v obci 

a) zlá   b) priemerná   c) dobrá   d) veľmi dobrá  

 

ROZVOJ OBCE 

9. Poznáte rozvojové plány obce? 

a) áno   b) čiastočne    c) nie  

 

10. Ako hodnotíte rozvoj obce za posledné roky? 

a) pozitívne  b) negatívne   c) neviem posúdiť  

 

11. Z uvedených oblastí vyberte 3 najdôležitejšie, ktoré je podľa Vášho názoru, nevyhnutné 

v obci riešiť: 

a) bezpečnosť občanov 

b) zapájanie občanov do veci verejných  

c) kultúra, šport a oddych  

d) vybudovanie multifunkčného ihriska 

e) zriadenie detského ihriska 

f) sociálna starostlivosť a opatrovateľská služba  

g) ochrana prírody a životného prostredia 

h) úprava verejných priestranstiev 

ch) bytová výstavba a stavebné pozemky 

i) spoločenský život, organizovanie spoločenských podujatí  

j) rekonštrukcia miestnych komunikácií 

k) kanalizácia  

u) iné ..................................................................................................................................... 

 

12. Aké služby podľa Vás v obci chýbajú? 

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

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

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



13. Vaše ďalšie návrhy a názory a čím by ste vy vedeli prispieť v rozvoji obce? 

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

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

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

Vážení občania,  

dotazník, ktorý máte pred sebou bude slúžiť aj na prípravu dokumentu Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Je to významný strategický dokument, na základe 

ktorého sa môže naša obec a jej obyvatelia uchádzať o finančné prostriedky z domácich zdrojov 

ako aj z  fondov EÚ. V záujme vytvoriť, čo najkvalitnejší dokument prosíme Vás o spoluprácu 

a spoluúčasť na príprave podkladov pre jeho tvorbu.   

1. Aké výhody má podľa vás bývanie vo vašej obci (vyberte jednu z odpovedí)? 

 Súhlasí
m 

Čiastočne 
súhlasím 

Nesúhla
sím 

Život je kľudnejší a pokojnejší ako v meste    

Ľudia sa zaujímajú viac jeden o druhého ako v meste    

Blízky kontakt s prírodou    

Vlastníctvo domu, záhrady prípadne hospodárstva    

iné    

 

2. Aké nevýhody má podľa vás bývanie vo vašej obci (vyberte jednu z odpovedí)? 

 Súhlasím Čiastočne 
súhlasím 

Nesúhla
sím 

Málo pracovných príležitostí    

Zlé možnosti nákupu a využívania služieb    

Málo možností na sebarealizáciu    

Za všetkým treba ďaleko dochádzať    

iné    

 

          3. Označte úroveň vašej spokojnosti s poskytovaním služieb vo vašej obci. 

 Spokojný Ani nespokojný, 
ani spokojný 

Nespokojný 

Stav verejnej zelene    

Stav miestnych komunikácií    

Vybavenosť verejným vodovodom    

Vybavenie obce elektrinou    

Požiarna ochrana    

Množstvo kultúrnych podujatí    

Možnosti športového vyžitia    

So stavom kultúrnych zariadení    

So stavom ďalších zariadení občianskej vybavenosti    

- Dom smútku    

- Dostupnosť verejného internetu    

- Pokrytie signálom mobilných sietí    

Iné (uveďte konkrétne)    



    

 

 4. Ako by ste charakterizovali vaše susedské vzťahy?         5. Zaujímate sa o dianie a život v obci? 

 Dobré Ani dobré,  
ani zlé 

Zlé 

Susedské 
vzťahy v obci 

   

 

6. Odkiaľ získavate informácie o dianí v obci? 

Na obecnom úrade  

Na stretnutiach občanov  

Z obecného rozhlasu  

Z úradnej tabule obce  

Na ulici  

Z internetovej stránky obce  

Od starostu  

Od poslancov obecného zastupiteľstva  

Na návšteve  

Na stretnutiach spolku, alebo združenia  

V kostole  

Na inom mieste  

Pri nákupe  

  

 

7. Ste členom združenia alebo spolku? 

 Áno Nie 

Člen spolku alebo združenia   

 

              8. Domnievate sa, že obyvatelia obce sa snažia zatraktívniť život v obci a skrášliť, resp. 

spríjemniť prostredie? 

Áno, väčšina sa snaží  

Áno, niektorí sa snažia, ale väčšine je to ľahostajné  

Áno, niektorí sa snažia, ale ostatní ich snahy skôr kazia  

Nie, ľudia sú väčšinou k svojmu okoliu ľahostajní  

 

9. Aké aktivity by podľa vášho názoru mali byť určite zahrnuté v rozvojovom programe obce? 

 

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

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka. 

Dotazník prosíme vhodiť do krabice v obchode.  

 

 Áno - 
často 

Áno -  
občas 

Nie 

Záujem 
o dianie v obci 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


