Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kojatice
Príloha č.3
1. Čo sa Vám spontánne vybaví, keď počujete názov Kojatice?
domov, rodná dedina, 78
miesto kde bývam, 6
detstvo, 6
moji rodičia, 4
nádherná príroda v okolí, 3
obec, kde žijú ľudia i Rómovia, 2
nerozvíjajúca sa obec, 2
nie je ničím výnimočná, 1
2. Ako hodnotíte kvalitu života v Kojaticiach?
dobra, 51
priemerná, 37
veľmi dobra, 11
3. Napíšte prosím, čo si myslíte, že je v obci najhodnotnejšie a prečo. Uveďte
prosím, aj čo by ste dali na druhé a tretie miesto významnosti.
kostol, 33
futbalové ihrisko, 25
dom smútku,14
MŠ/ ZŠ, 13
obecný úrad, 11
4. Uveďte, prosím, do akej miery ste spokojná/ý s nasledovnými aspektmi
kvality života v obci Kojatice:
veľmi spokojný + čiastočne spokojný:
úroveň a kvalita bývania, 76
práca obecného úradu a miestnej samosprávy, 76
úroveň separácie komunálneho odpadu, 74
intervaly odvozu komunálneho odpadu, 72
úroveň medziľudských vzťahov, 71
čiastočne nespokojný + veľmi nespokojný:
kvalita a dostatok chodníkov, 64
kvalita a dostupnosť kanalizácie, 58
pracovné príležitosti v obci, 50
kvalita a dostatok parkovacích miest, 49
možnosti kultúrneho vyžitia, 42
5. Ako ste spokojný/á s dostupnosťou služieb a s kvalitou ich poskytovania?
Spokojný a veľmi spokojný, 68
Nespokojný a veľmi nespokojný, 10
Ani ani, 32
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6. V ktorých oblastiach považujete obec za atraktívnu?
Atraktívne:
stav historických a kultúrnych pamiatok
okolie obce
Neatraktívne:
parky a priestory pre deti
kvalita ciest, ulíc a chodníkov
7. Ako ste spokojný s úrovňou medziľudských vzťahov v mikroregióne?
Veľmi spokojní a spokojní, 54
ani ani, 38
nespokojní a veľmi nespokojní, 6
8. Ako by ste charakterizovali Vaše susedské vzťahy?
Veľmi blízke, blízke, 45
Voľné, 47
Temer žiadne, žiadne, 5
9. Ako by ste charakterizovali susedskú spoluprácu?
Viď bod 8.
10. Zaujímate sa o dianie a život v obci?
Áno, áno občas, 89
Nie, 10
Kde najviac?
v reštauračnom zariadení, na ulici pri nákupe, na návšteve, na stretnutí občanov,
z obecného rozhlasu, od detí zo školy (na OcÚ – 0)
11. Akým spôsobom sa zapájate do diania vo Vašej obci?
Vždy, obšas:
zúčastňujem sa na podujatiach poriadaných obcou, 83
zúčastňujem sa volieb do miestnej samosprávy, 70
zapájam sa aktívne do života cirkvi alebo náboženskej skupiny, 52
sledujem informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji, 52
nikdy, nepoznám:
zúčastňujem sa zasadaní obecného zastupiteľstva, 75
organizujem podpisové akcie na prijatie spoločných záujmov, 64
navštívil som s požiadavkou svojho poslanca alebo starostu, 42
som členom dobrovoľníckej organizácie:
len 9, (4 futbalový klub)
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12. Ktoré spolky, podľa Vás, najviac prispievajú k rozvoju obce a ako?
Futbalový klub
Hasičský zbor,
Cirkev,
ELKO,
Klub dôchodcov
13. Ako ste spokojný/-á s pracovnými možnosťami a podmienkami na
podnikanie vo Vašej obci?
ani spokojní ani nespokojní, 45
spokojní, čiastočne, 25
nespokojní, veľmi, 24
14. Ako ste spokojný/-á s podmienkami na bývanie vo Vašej obci?
spokojný, čiastočne, 62
ani spokojný ani nespokojný, 22
nespokojný, veľmi, 7
nespokojný, prečo?
Chýbajú pozemky, zápach z kanalizácie, nevyregulovaný potok, chýbajú miesta pre
deti, nedostatok prac. príležitostí
15. Porovnajte vybrané životné postoje s Vaším názorom:
Áno:
a) žiť v peknom a príjemnom prostredí obce i za cenu niektorých ekonomických
nevýhod a strát, 64
Nie:
b) angažovať sa vo veciach verejných aj na úkor voľného času, 48
16. Ako ste celkovo spokojný/-á s obcou .... ako miestom Vášho života,
príp. práce?
spokojní, čiastočne, 82
ani spokojní ani nespokojní, 6
nespokojní, veľmi, 5
17. V prípade, že ste odpovedali skôr nespokojný/-á a veľmi nespokojný/-á,
skúste popísať hlavné dôvody Vašej nespokojnosti.
chýba lokalita na hry pre deti
žiadne voľnočasové aktivity pre mládež
slabá občianska vybavenosť
obmedzené SAD spoje počas víkendov
18. Podieľate sa Vy osobne na zlepšovaní života v obci?
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Áno, 41 (príležitostná, 32)
Nie, 54
19.Ak nie, čo Vám bráni zapájať sa do rozvojových činností?
nedostatok voľného času
neviem, ako by som mohol pomôcť
*iný dôvod: nie je tu žiadna aktivita pre mladých, neviem ako sa zapojiť, mám malé
deti
nerešpektovanie pripomienok („aj tak je to zbytočné“)
20.Na akých aktivitách sa v obci zúčastňujete?
športové aktivity- futbalové zápasy, 34
na kultúrnych aktivitách, 13
akcie OcÚ, 6
21. Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie obce za ostatných 10 rokov?
Pozitívne, veľmi pozitívne, 71
Negatívne, 3
22. Ktoré sú podľa Vás najväčšie problémy obce (kritické oblasti rozvoja)?
kanalizácia, 39
spolužitie občanov obce a Rómov/neriesenie romskej otazky, 28
nedostavané chodníky, 17
vodovod, nedostupnost pitnej vody, 6
nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj obce, 5
záujmové aktivity pre deti a mládež, 5
žiadne služby pre obyvateľov- málo obchodov, 4
23. Čo by ste ako prvé zmenili, keby ste sa stali starostom obce?
Kanalizácia, 15
intenzívnejšia práca s deťmi a mládežou, 12
vyriešiť spolužitie občanov s Rómami, 9
som spokojný/ á s prácou starostu, 7
24. Aké konkrétne projekty (zmeny) navrhujete v obci realizovať?
Kanalizácia, 20
kult. a vzdel. aktivity hl. pre mládež, 11
oprava ciest, 9
detský park, resp. detske ihrisko, 9
vybudovanie parku- viac zelene, 7
aktivity pre rodičov s deťmi, 7
vysporiadanie pozemkov na výstavbu obytných domov, 4
rozšíriť služby pre občanov, 4
25. Na ktoré oblasti a aktivity by sa mal sústrediť rozvoj obce v budúcnosti?
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kanalizácia, čistička odpadových vôd, 78
rekonštrukcia miestnych komunikácií, 43
regulácia potoka, 41
vybudovanie nových ihrísk a športovísk, 40
rozširovanie ponuky a kvality obchodu a služieb, 35
rekonštrukcia verejných budov, 29
26. Čo by podľa Vás v obci určite nemalo chýbať v roku 2013?
Kanalizácia, 39
vybudovať park- zeleň, miesto pre deti, 16
27. Aká je Vaša predstava o budúcnosti obce ............?
1. centrum vzdelávania a kultúry pre svojich občanov, ako aj občanov regiónu, 31
2. centrum obchodu, služieb a turizmu a cestovného ruchu lákajúce turistov z regiónu
a zo zahraničia, 23
miesto histórie, umenia a tradícií obce a regiónu, 19
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