Vyhodnotenie dotazníka
DOTAZNÍK K SPRACOVANIU – PHSR
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lieskovec na roky 2015 -2023

ako podklad pre pracovné skupiny pre stanovenie vízie
a strategických cieľov
Distribúcia:
Osobná distribúcia:

420 dotazníkov (420 domácností)

On-line zverejnenie, web stránka obce: http://www.lieskovec.sk/phsr.html
2 zberné miesta:

budova Obecného úradu
budova Coop Jednota

Návratnosť:
Mailom bolo doručených :

16 ks dotazníkov

Osobne do schránok:

49 ks dotazníkov

Spolu:

65 ks

Na dotazníkovom prieskume sa aktívne zúčastnilo 15,48 % oslovených domácností.

Vybrané otázky z dotazníka:
Čo sa Vám spontánne vybaví, keď počujete názov Lieskovec?
-dedina
-malebná dedinka
-obec pri Zvolene
-pekná obec
-rodná obec
-malá obec pri Zvolene
-domov, môj domov, náš domov
-začína sa deliť na dve skupiny – rodáci a privandrovalci
-lieskovec (divý orech)
-moje rodisko, najkrajšia obec na svete, miesto mojich predkov, miesto mojich hier, lások, miesto
pokoja, spokojnosti, šťastia, harmónie, miesto môjho ŽIVOTA
-miesto kde som žila, žijem, kde nie je nič pre mladých
-kľud, pohoda, malebná dedinka
-bydlisko, kde sa rád vraciam
-rodisko a rodičia

Ktoré sú podľa Vás najväčšie problémy, nedostatky obce (kritické oblasti rozvoja v
súčasnosti)?
-zlá cesta nad cintorínom, prístupové cesty k panelákom, nebezpečná cesta od UNIOS-u – chýba
chodník, osvetlenie, nedodržiava sa rýchlosť,
-zlá kvalita ovzdušia,
-málo športových aktivít pre mládež
-nedostatok aktivít pre mládež
-čistota vody
-chýbajú detské ihriská, športoviská pre verejnosť
-centrum voľného času pre deti a mládež
-postavenie pochybnej továrne, fabriky (spaľovňa plastov, spracovanie pneumatík)
-účinné využitie finančných prostriedkov obce
-kosenie v lete
-obec bez chodníkov, cyklochodník – Lieskovec- Zvolen
-problémy s Rómskou komunitou
-značenie prechodov pre chodcov
-regulácia Očovky
-kritická dopravná situácia
-nedostatočné využitie nezamestnaných
-zlé autobusové spojenie hlavne sviatky, víkendy
-časté poruchy vodovodu – Horná ulica
-nedostatočná ponuka obchodu a služieb, spoločenský život
-nezáujem občanov o dianie v obci

Čo si myslíte, že by mohlo v najväčšej miere ohroziť pozitívny rozvoj obce Lieskovec
v budúcnosti? Čo by mohlo byť reálnou hrozbou jej rozvoja?
-sprevádzkovanie zariadenia na likvidáciu pneumatík, likvidácia plastov
-zamorené, znečistené životné prostredie
-nečinnosť obecného úradu
-finančné prostriedky
-zvýšená kriminalita
-rozšírenie priemyselnej zóny na Lieskovskej ceste
-neefektívne využitie finančných prostriedkov
-menšiny
-nedostatok detí v MŠ a ZŠ
-málo aktívni občania, vysoký priemerný vek obyvateľov
-zlá, nedostatočná komunikácia obecný úrad – občania
-nedostatok bytov

Aké konkrétne projekty navrhujete v obci realizovať?
-nová funkčná budova (obecný úrad, pošta, WC pre verejnosť)
-nový obecný úrad
-športoviská, bankomat
-nový kultúrny dom
-kúpalisko
-detské ihrisko, športoviská pre verejnosť, aktivity pre mládež (klub, basketbalové ihrisko),
-vybudovanie ČOV, kanalizácia, vodovod

-podujatie ku dňu detí
-vystúpenie pre mládež/koncert
-vybudovať kompostovisko (znížilo by sa pálenie)
-výstavba nájomných bytov
-IBV – príchod nových obyvateľov
-podpora malého podnikania
-priestor pre materské centrum

Čo by podľa Vás v Lieskovci určite nemalo chýbať v roku 2020- 2023?
-vybudovať polyfunkčnú budovu (obecný úrad, obchod, služby, pošta) – aby peniaze zostali v obci nie
v meste
-sociálne zariadenie pre dôchodcov
- dobrí miestne komunikácie, poriadny športový areál, bankomat, verejný internet, pracovné
príležitosti pre občanov
-návrat k starým zlatým časom, keď bola v obci mäsiareň, mliekareň, galantéria – obchod s rozličným
tovarom
-zdravotné stredisko, obvodný lekár
-knižnica
-informačné stredisko
-turistické, cyklistické trasy, náučný chodník k lokalite Hrádok
-kruhový objazd pri kostole
-lekáreň
- lepšie obchody a služby (cukráreň, reštaurácia,.....)
-poctivosť a ochota ľudí
-skultúrniť okolie medokýša
-klub pre dôchodcov
- dobré ľudské vzťahy, susedská znášanlivosť, dobre nastavený ÚP ,strategické dokumenty, a
zapojenie verejnosti a usilovný starosta s aktívnymi poslancami a poradnými komisiami

Čo by ste ako prvé zmenili, keby ste sa stali starostom obce?
-poriadky s Rómskou komunitou
-rýchlu jazdu po celej dedine, najmä popred školu, zákaz kamiónom parkovať v obci, dodržiavať
nočný kľud po 22 hod.
-počet zamestnancov na obecnom úrade – ešte sa zbytočne navyšuje
-využiť čo najviac finančných príspevkov od štátu aj z iných zdrojov
-dovolil by som mládeži využívať futbalové ihrisko
-upravil chodníky
-nikdy by som nekandidoval, nevďačná práca
-podpora základnej školy, zväčšenie priestorov, telocvičňa
-autobusové spojenie, MHD
-počúvať názory občanov
-viac kultúrnych podujatí
-zmenil by som znelku pri vyhlasovaní obecných správ
- stanoviť si prioritu investičných zámerov podľa názorov obyvateľov obce a realizovať ich postupne

Iné pripomienky, návrhy a odporúčania k rozvoju obce:
-zlepšiť hygienické podmienky pre deti ZŠ
-umožniť výstavbu nových rodinných domov
-nedovolil by som tranzit cez obec kamiónom
-vytvoriť partnerstvá s inými obcami v SR, ČR,......
-rekonštrukcia parčíku pred kostolom
-vyčistenie koryta potoka od cigánskej osady po Hučavu
-neposielať upozornenia v obálkach ale priamo do schránok v záujme šetrenia
-využitie jestvujúcich minerálnych prameňov

48.Na ktoré oblasti a aktivity by sa mal sústrediť rozvoj obce v budúcnosti? Aké sú jej
rozvojové príležitosti?
(Vyberte 5 možností a uveďte ďalšie)
rekonštrukcia miestnych komunikácií
- 47,6%
podpora rozvoja podnikania
- 16,9%
rekonštrukcia verejných budov
- 6,15%
rozširovanie ponuky a kvality obchodu a služieb - 50,7%
starostlivosť o pamiatky
- 3,07%
podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľov
- 4,6%
vybudovanie nových ihrísk a športovísk
- 20,0%
ochrana prírody a životného prostredia
- 27,7%
informačné systémy obce
- 13,8%
rozvoj individuálneho cestovného ruchu (nové zariadenia, trasy) – 15,4%
spoločenský život
-35,4%
kultivácia a výsadba zelene
-15,4%
poskytovanie sociálnej starostlivosti
-27,7%
bytová výstavba a nové stavebné pozemky
- 40,0%
rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí a zavedenie nových - 32,3%
ďalšie: hasičský zbor, spevácky zbor, divadlo, kanalizácia + ČOV+voda

53.Aká je Vaša predstava o budúcnosti obce Lieskovec?
centrum obchodu, služieb a turizmu a cestovného ruchu lákajúce turistov z regiónu a zo zahraničia -44,6%
centrum vzdelávania a kultúry pre svojich občanov, ako aj občanov regiónu
-18,46%
miesto histórie, umenia a tradícií obce a regiónu
-9,2%
miesto priemyslu a výrobnej sféry
-15,4%
iné: miesto oddychu a pokoja, miesto pre rozvoj podnikateľskej činnosti

