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POKYNY K VYPRACOVANIU PHSR PODĽA NOVEJ METODIKY MDVaRR  
PRE ZÁSTUPCOV SAMOSRPÁV 

 
 
Vážená pani starostka/pán starosta, 
 
je nám potešením Vám predložiť tieto pokyny smerujúce k tomu, aby sme v čo najbližšej dobe začali práce na 

jednom z najdôležitejších dokumentov pre Vašu obec. Agentúra pre rozvoj Gemera - regionálna rozvojová 

agentúra so sídlom v Hnúšti začína, na základe Vašej požiadavky, v týchto dňoch   spracovávať pre obce vo 

Vašom mikroregióne, konkrétne pre obce: Babinec, Budikovany, Dražice, Drienčany, Horné Zahorany, 

Hostišovce, Hrušovo, Chvalová, Kraskovo, Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Padarovce, Potok Slizké, Španie Pole, 

Teplý Vrch a Veľký Blh strednodobý strategický plánovací dokument pre trvalo udržateľný rozvoj územia 

s názvom „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Teplý Vrch na roky 2015 – 2022“. 

 
Účelom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) je vytvorenie rozvojového programu 
územia, ktorý vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jeho obyvateľov a zároveň je v súlade s prijatými 
nadradenými koncepciami vyššej úrovne. Vypracovanie a následná realizácia návrhov strategického 
rozvojového dokumentu je komplexný proces, náročný na koordináciu, odborné vedomosti a zabezpečenie 
množstva väzieb. Dokument je potrebné spracovať a schváliť do konca roka 2015. Preto Vás aj touto cestou 
prosíme o spoluprácu a rešpektovanie navrhovaných postupov. 
 

HARMONOGRAM    AKTIVÍT,  KTORÉ   BUDE   TREBA   S  VAŠOU   POMOCOU   SKOORDINOVAŤ DO   KONCA   
ROKA 2015 

 

Názov aktivity Časový 
rámec na 
vykonanie 

aktivity 

Tu si ručne zaznačte 
telefonicky dohodnuté termíny 

(každej obci budeme 
individuálne volať) 

 

Zaslanie a zber dotazníkov   

Realizácia workshopu v obci   

Realizácia prvého stretnutia pracovných skupín z 
jednotlivých obcí mikroregiónu 

  

Realizácia druhého stretnutia pracovných skupín z 
jednotlivých obcí mikroregiónu 
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PODROBNÝ ROZPIS AKTIVÍT 

 
1. Zaslanie a zber dotazníkov do 15.9.2015  

 Kto je zodpovedný za distribúciu dotazníkov?  
- samospráva, aktívni občania 

 Prečo je dotazník potrebný?  
- aktivizačná forma zapájania verejnosti do prípravy PHSR 

 Kde sa má dotazník distribuovať? 
- najvhodnejšie kritérium výberu je výber vzorky respondentov podľa  veku, pohlavia, vzdelania 

a pracovného zaradenia 

 Dokedy sa má dotazník vyzbierať? 
- do 15.9.2015 

 Koľko dotazníkov má byť vyplnených? 
- v tomto kroku je dôležité určenie kvóty, ktorá zastupuje štruktúru podľa vybranej 

charakteristiky / vek, pohlavie, vzdelanie, pracovné zaradenie/tak, aby dotazník vyplnilo aspoň 
50% obyvateľov Vašej obce 

 Ako sa má dotazník distribuovať?  
- mailom / zaslaním pdf súboru, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto pokynov, alebo zaslaním tohto  

linku   s odkazom na dotazník / 
- umiestnením dotazníka na webové sídlo a zverejnením linku na webovom sídle obce 

s pomocným textom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto pokynov 
- osobná distribúcia a zber vyplnených dotazníkov (dotazník si môžete vytlačiť 

a prostredníctvom dobrovoľníkov v obci ho rozdistribuovať do domácností, kde nie je prístup 
na internet – v takomto prípade nezabudnite dotazníky osobne prostredníctvom 
dobrovoľníkov vyzdvihnúť, alebo zriadiť schránku/zberné miesto na obecnom úrade, kde budú 
obyvatelia Vašej obce môcť vyplnený dotazník doručiť) 

- na prvé stretnutie v obci doručíme dotazníky podľa Vašich potrieb a požiadaviek 

 Ako môže samospráva zabezpečiť informovanosť o dotazníku a pripravovanom PHSR? 
- občania obce by mali byť informovaní o prebiehajúcej aktivite, ktorá môže výrazne ovplyvniť 

život v ich obci. Preto odporúčame, aby obce umiestnili informáciu o PHSR / príloha č.2 týchto 
pokynov/ na svojej webovej stránke a na obecnej tabuli, kde sa uverejňujú oznamy ako aj 
prostredníctvom obecného rozhlasu 

 
2. Realizácia workshopu v obci / august - september 2015/   
zamestnanci Agentúry pre rozvoj Gemera Vás budú telefonicky kontaktovať k presnému dátumu tohto 
workshopu 

 Kto je zodpovedný za zvolanie prvého workshopu?  
- samospráva a spracovateľ dokumentu 

 Prečo je prvý workshop potrebný? 
- na tomto workshope si vyberieme členov pracovnej skupiny, predstavíme zámer spracovania 

strategického dokumentu, nastolíme harmonogram stretnutí a spôsob komunikácie 
a vytvoríme základné vízie 

 Kde sa bude workshop konať? 
- v mieste, kde určí obec 

 Kedy sa bude workshop v obci konať? 

https://docs.google.com/forms/d/1l6KiZpjF3fJsfbj5qr8ykYDJn9FBrcuQufjr-uxS0wU/viewform?usp=send_form
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- dátum prvého stretnutia určíme podľa vzájomnej dohody a možností, predpokladáme, že bude 
posledné augustové dni, alebo začiatkom septembra 2015 

 Koho je potrebné na workshop pozvať?  
- pracovná skupina Vašej obce by mala pozostávať zo zástupcov z nasledovných oblastí: 

1. Sociálna sféra a zdravotníctvo 
2. Školstvo 
3. Podnikateľská sféra 
4. Kultúra a šport 
5. Mimovládne organizácie 
6. Administratíva – zástupca samosprávy 
7. Občianska sféra 

 Kto bude workshop viesť? 
- facilitátor - pracovník APRG absolvent školení k novej metodike vypracovania PHSR pod 

gesciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 Ako dlho bude workshop trvať? 
- 3 hodiny 

 Ako sa má obec na prvý workshop pripraviť?  
- pozvať zástupcov z vyššie uvedených sfér na dohodnutý termín a čas stretnutia 
- informovať o termíne stretnutia facilitátora – pracovníka APRG 
- rezervovať miestnosť na stretnutie v obci 
- doniesť súčasné PHSR obce, pokiaľ obec PHSR má, resp. PHSR Mikroregiónu ak existuje 

 
3. Realizácia prvého stretnutia pracovných skupín z jednotlivých obcí mikroregiónu / september – október 
2015/ 

 Kto je zodpovedný za zvolanie prvého stretnutia pracovných skupín?  
- facilitátor – pracovník APRG absolvent školení k novej metodike vypracovania PHSR  
- pod gesciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
- zástupca samosprávy, kde sa dohodne miesto stretnutia 

 Kto bude na toto stretnutie pozvaný? 
- zástupcovia pracovných skupín obcí patriacich do mikroregiónu  

 Čo sa bude na tomto stretnutí preberať? 
- stratégia rozvoja 

 Kde sa bude stretnutie konať? 
- na  mieste, na ktorom sa dohodnú účastníci prípravy dokumentu na stretnutiach   

v obciach 

 Ako dlho bude stretnutie trvať? 
- 3 hodiny 

 Ako sa má mikroregión na stretnutie pripraviť?  
- sumarizácia analýzy problémov a vízií v obciach, tvorba strategického rámca 

 
 

4. Realizácia druhého stretnutia pracovných skupín z jednotlivých obcí mikroregiónu / október - november 
2015/ 

 Kto je zodpovedný za zvolanie prvého stretnutia pracovných skupín?  
- facilitátor – pracovník APRG  
- zástupca samosprávy, kde sa dohodne miesto stretnutia 

 Kto bude na toto stretnutie pozvaný? 
- zástupcovia pracovných skupín obcí patriacich do mikroregiónu  

 Čo sa bude na tomto stretnutí preberať?  
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- programová, realizačná, finančná časť 

 Kde sa bude stretnutie konať? 
- na mieste, na ktorom sa dohodnú účastníci prípravy dokumentu na prvom stretnutí 

pracovných skupín z jednotlivých obcí mikroregiónu 

 Kto bude stretnutie viesť? 
- facilitátor - pracovník APRG absolvent školení k novej metodike vypracovania PHSR pod 

gesciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

 Ako dlho bude stretnutie trvať? 
- 3 hodiny 

 Ako sa má mikroregión na stretnutie pripraviť? 
- podľa pokynov daných na prvom stretnutí pracovných skupín z jednotlivých obcí mikroregiónu 

 
 

 
 
V prípade akýchkoľvek otázok, alebo dotazov neváhajte prosím a kontaktujte nás telefonicky, mailom, alebo 
osobne na  doleuvedených kontaktých číslach a maily. Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a osobné stretnutia vo Vašich obciach, pretože veríme, že práve kvalitnou 
prípravou PHSR dokážeme ovplyvniť rozvoj nášho regiónu tým správnym smerom. 
 
S úctou,  
 
 
 
 
 
 
          
V Hnúšti  dňa 20.7.2015      JUDr. Monika Vaškovičová 
          riaditeľka 
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Príloha č.1 
 

DO T A Z N Í K pre prípravu Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mikroregiónu Teplý Vrch  

na roky 2015 – 2022 
 

 
Vážená pani, vážený pán, milí obyvatelia Mikroregiónu Teplý Vrch, 
Zákon č. 309 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja, Národná stratégia regionálneho rozvoja a Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 definuje nové 
úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja (RR). Ustanovuje ciele a podmienky 
podpory RR, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov 
územnej spolupráce a ustanovuje podmienky na koordináciu a realizáciu RR. 
Pokiaľ chce Mikroregión Teplý Vrch a obce, ktoré sú jeho súčasťou i v ďalšom programovacom období 
Európskej únie (2014 – 2020) úspešne využívať možnosti financovania pripravených projektov z fondov EÚ, 
potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja“ (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i zámery podporujúce jej rozvoj.  
S cieľom dodržania objektívnosti a komplexnosti daného zámeru Vás prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na 

príprave týchto podkladov. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania 

situačnej analýzy a rozvojovej stratégie Mikroregiónu Teplý Vrch. 

Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej strany je vítaná. Dotazník v elektronickej forme je k dispozícii na  

internetovej stránke Mikroregiónu Teplý Vrch - http://www.mrteplyvrch.info/  

 

 

 

Vyplnenie dotazníka zaberie 15 minút. 

Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vypĺňaním dotazníka. 

 
* Povinné 

 

 

http://www.mrteplyvrch.info/
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1.     CHARAKTERISTIKA  RESPONDENTA 

1.1    Vyberte obec, kde máte trvalý pobyt (povinná otázka) * 
 

Babinec Horné Zahorany Kraskovo  Padarovce  Teplý Vrch 

Budikovany     Hostišovce  Kyjatice   Potok   Veľký Blh 

Dražice Hrušovo    Lipovec  Slizké 

Drienčany  Chvalová  Lukovištia  Španie Pole 

 

1. 2 Pohlavie (povinná otázka) *   

            žena     muž       

1. 3      Vek (povinná otázka) * 

    0-17     18-25     26-35     36-45     46-55     56-65     

 65 a viac 

1. 4 Vzdelanie (povinná otázka) * 

 základné      vyučený/-á          vyučený/-á s maturitou         

 stredné odborné   stredné všeobecné    VŠ technické                     

 VŠ ekonomické    VŠ humanitné   VŠ prírodovedné 

 iné  _________________ 

1. 5 Ekonomické aktivita (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

 súkromný podnikateľ    farmár (SHR)                pracujúci doma      

 zamestnaný/-á v            zamestnaný/-á vo               zamestnaný/-á v 

      privátnom sektore            verejnej správe                        neziskovom sektore                             

              nezamestnaný/-á           dôchodca/-kyňa                   invalid      

               študent/- ka           na materskej dovolenke      externé štúdium, pracujúci/-a 

              iné __________________   
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1. 6 Vaše hlavné zamestnanie je:  (povinná otázka): * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

 v poľnohospodárstve  v priemysle                             v stavebníctve     

 v obchode, živnosti,               vo verejnej správe   študujem  

      súkromných službách          

 dôchodca     nepracujem                   

1. 7 Kde sa nachádza miesto Vášho pracoviska? (nepovinná otázka)  
Zaškrtnite len jednu možnosť  

 priamo v obci     mesto v okolí   iná obec 

 nepracujem    iné__________________ 

1. 8 Uveďte počet ľudí, ktorí žijú v súčasnosti vo Vašej domácnosti  (povinná otázka) * 

      ____________________  

1. 9     Koľko detí pod 18 rokov žije vo Vašej domácnosti? (povinná otázka) *  

Zaškrtnite len jednu možnosť  

    0     1-2      3-5 

    6 - 8     9 a viac  

                    

2.     OBEC AKO MIESTO BÝVANIA 

2. 1 Čo sa Vám spontánne vybaví, keď počujete názov Vašej obce? (povinná otázka) *  
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2. 2   Čo by ste ako prvé zmenili, keby ste sa stali starostom/-kou obce?  (nepovinná otázka) 

 

 

 

 

 

 

2. 3  V ktorých oblastiach považujete Vašu obec za atraktívnu (povinná otázka) * 

1 – veľmi atraktívna, 2 – čiastočne atraktívna, 3 – ani atraktívna ani odpudzujúca,  4 – čiastočne odpudzujúca, 

5 – veľmi odpudzujúca 

          1  2  3  4  5 

úroveň rekreačných služieb a možností oddychu       

služby pre turistov           

kvalita ciest, ulíc a chodníkov           

stav historických a kultúrnych pamiatok        

parky a priestory pre deti          

okolie obce            

 

2.4     Uveďte ako ste spokojný/á so stavom infraštruktúry vo Vašej obci? (povinná otázka) * 

1 – veľmi spokojný/á, 2 – čiastočne spokojný/á, 3 – ani spokojný/á, ani nespokojný/á, 4 – čiastočne nespokojný/á, 5 – veľmi 

nespokojný/á, 6 -  v obci sa nenachádza 

                         1  2  3  4  5  6 

stav miestnych komunikácií                                                              

stav chodníkov            
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vybavenosť verejným vodovodom          

vybavenosť verejnou kanalizáciou          

vybavenie elektrinou           

vybavenie plynom            

dostupnosť verejného internetu          

pokrytie signálom mobilných sietí          

 

2.5      Uveďte ako ste spokojný/á so stavom poskytovania sociálnych služieb vo Vašej obci? 

 (povinná otázka) *  

1 – veľmi spokojný/á, 2 – čiastočne spokojný/á, 3 – ani spokojný/á, ani nespokojný/á, 4 – čiastočne nespokojný/á, 5 – veľmi 

nespokojný/á, 6 -  v obci sa nenachádza 

         1  2  3  4  5  6 

zdravotné stredisko           

domov dôchodcov            

dom smútku            

všeobecná zdravotnícka starostlivosť         

zariadenia sociálnych služieb          

 

2.6 Uveďte ako ste spokojný/á so stavom vzdelávacích, športových a kultúrnych inštitúcií v meste vo Vašej 

obci? (povinná otázka) * 

1 – veľmi spokojný/á, 2 – čiastočne spokojný/á, 3 – ani spokojný/á, ani nespokojný/á, 4 – čiastočne nespokojný/á, 5 – veľmi 

nespokojný/á, 6 -  v obci sa nenachádza 

          1  2  3  4  5  6 

materská škola            

základná škola            
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športové zariadenia (telocvičňa, ihriská)         

knižnica             

kultúrne zariadenia            

2.7 Uveďte ako ste spokojný/á so stavom poskytovaných služieb vo Vašej obci? (povinná otázka) * 

1 – veľmi spokojný/á, 2 – čiastočne spokojný/á, 3 – ani spokojný/á, ani nespokojný/á, 4 – čiastočne nespokojný/á, 5 – veľmi 

nespokojný/á, 6 -  v obci sa nenachádza 

         1  2  3  4  5  6 

požiarna ochrana            

ponuka služieb a obchodov          

bezpečnosť a ochrana osobného majetku         

práca mestského úradu a samosprávy         

 

3.  OBEC AKO SOCIÁLNY PRIESTOR 

3.1 Akým spôsobom sa zapájate do diania vo Vašej obci? (povinná otázka) * 

1 – vždy, 2 – občas, 3 – nikdy, 4 – nepoznám 

           1   2  3   4 

oboznamujem sa s návrhmi územného plánu         

zúčastňujem sa volieb do miestnej samosprávy        

zúčastňujem sa na podujatiach organizovaných obcou       

sledujem informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji        

zúčastňujem sa zasadaní obecného zastupiteľstva          

organizujem podpisové akcie na prijatie spoločných záujmov      

navštívil som s požiadavkou svojho poslanca alebo starostu/-ku       

zapájam sa aktívne do života cirkvi alebo náboženskej skupiny      
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som členom/kou miestnej dobrovoľníckej organizácie       

som členom/kou  neziskovej organizácie pôsobiacej v obci        

som členom/kou občianskeho združenia pôsobiaceho v obci      

 

3.2 Ak sa nezapájate do diania v obci, čo Vám v tom bráni ? (nepovinná otázka) 

Môžete zaškrtnúť viacero možností  

nedostatok voľného času        

nezáujem         

nedostatok informácií          

nerešpektovanie pripomienok      

neviem, ako by som mohol/a pomôcť     

zlé vzťahy/skúsenosti s obecným úradom     

Iné ___________________________________________________ 

 

3.3 Ako ste spokojný/-á s pracovnými možnosťami a podmienkami na podnikanie pre mužov vo Vašej 

obci? (povinná otázka) *  

Zaškrtnite len jednu možnosť  

veľmi spokojný/á          

spokojný/á        

ani spokojný ani nespokojný/á      

nespokojný/á        

veľmi nespokojný/á       

3.4 Ako ste spokojný/-á s pracovnými možnosťami a podmienkami na podnikanie pre ženy vo Vašej obci? 

(povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

veľmi spokojný/á          

spokojný/á        
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ani spokojný ani nespokojný/á      

nespokojný/á         

veľmi nespokojný/á       

 

3.5 Aká je podľa Vás situácia v oblasti zariadení cestovného ruchu? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

je dostatok zariadení cestovného ruchu     

je dostatok zariadení cestovného ruchu,     

ale majú nízku úroveň služieb 

je málo zariadení cestovného ruchu     

iné __________________________________________________ 

 

3.6 Aké služby cestovného ruchu tu podľa Vás chýbajú turistom? (povinná otázka) * 

Môžete zaškrtnúť viacero možností  

 ubytovacie a stravovacie       

 športové a rekreačné       

dobrodružné, adrenalínové, zaujímavé atrakcie, a pod   

iné __________________________________________________ 

3.7 Aká je podľa Vášho názoru situácia v oblasti dopravy, komunikácií z hľadiska kvality? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

Väčšina komunikácii je v dobrom stave, priebežne sa    

opravujú poškodené úseky, nahrádzajú sa úseky,  

ktoré sa nedajú opraviť 

Niektoré komunikácie sú v dobrom stave, niektoré    

komunikácie sú vo veľmi zlom stave 

Všetky komunikácie sú v zlom stave, na niektorých    
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úsekoch je doprava kritická 

Iné __________________________________________________ 

 

3.8 Aká je podľa Vášho názoru situácia v oblasti automobilovej dopravy? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

Premávka je plynulá celý deň, nevytvárajú sa kolóny,   

množstvo kamiónov je prijateľné, doprava je relatívne  

bezpečná 

Premávka je zhustená, pomalá, množstvo kamiónov    

presahuje únosnú hranicu, doprava je bezpečná len vďaka 

pomalej jazde a trpezlivosti vodičov 

Premávka je prehustená, tvoria sa kolóny, množstvo    

kamiónov je neúnosné, doprava je nebezpečná, niektorí  

vodiči ohrozujú ostatných účastníkov premávky 

Iné___________________________________________________ 

 

3.9 Aká je podľa Vášho názoru situácia v oblasti dopravného značenia? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

dopravné značenie v obci  rešpektuje situáciu v doprave   

dopravné značenie v obci viac menej vyhovuje    

dopravné značenie nevyhovuje, je potrebná     

napr. svetelná signalizácia, okružná križovatka 

iné __________________________________________________ 

3.10 Ako majú byť podľa Vášho názoru riešené detské jasle a materské školy? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

majú byť obecné, financované z rozpočtu obce    
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majú byť zriadené, zabezpečené obcou, ale     

financované z príspevkov a platieb rodičov,  

sponzorských darov 

majú byť súkromné (detské centrá) a nemajú zaťažovať   

obecný rozpočet 

iné ___________________________________________________ 

 

3.11 Ako by mali byť riešené športoviská v obci? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

je potrebné vybudovať jeden komplexný areál na dobrej     

kvalitatívnej úrovni s kapacitou pre celú obec 

je potrebné vybudovať sieť malých univerzálnych ihrísk    

na rôznych miestach v obci 

je dostatok športovísk       

iné ___________________________________________________ 

 

3.12 Chýbajú Vám niektoré služby zdravotnej starostlivosti? (nepovinná otázka) 

           Ak áno, ktoré (napr. zubár, pediater, geriater atď.) 

 

 

 

3.13 Chýbajú Vám niektoré služby sociálnej starostlivosti? (nepovinná otázka) 

Ak áno, ktoré(napr. dom sociálnych služieb, dom dôchodcov atď.) 
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3.14 Aký máte názor na možnosti kultúrneho vyžitia v obci? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

je dostatok možností kultúrneho vyžitia – adekvátne    

veľkosti obce a záujmu ľudí 

možnosti kultúrneho vyžitia sú obmedzené,     

je potrebné ich rozšíriť 

neexistujú prakticky žiadne možnosti      

kultúrneho vyžitia v obci 

iné _______________________________________________ 

 

3.15 Aká je situácia v bytovej vybavenosti a výstavbe? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

v obci je dostatok bytov (vrátane domov a iného stáleho    

ubytovania), obec je schopná absorbovať aj nových  

obyvateľov 

v obci nie je dostatok bytov a domov, nedostatok však    

nie je akútny, byty postupne pribúdajú 

je chronický nedostatok bytov, v obci nie sú možnosti    

stáleho bývania pre nových obyvateľov, byty nepribúdajú  

vôbec alebo pribúdajú pomaly 

iné _____________________________________________ 
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3.16 Aké riešenie by ste preferovali z hľadiska rozšírenia bytovej výstavby? (povinná otázka) * 

Môžete zaškrtnúť viacero možností  

pripraviť nové lokality pre bytovú výstavbu      

podporovať investičné zámery budovania bytov    

budovať nájomné byty       

iné _______________________________________________ 

 

3.17 Čo si myslíte o množstve zelene v obci? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

je dostatok zelene, vytvára príjemné prostredie a naopak   

nezavadzia na miestach, kde nie je potrebná 

nie je dostatok zelene, je potrebné vysadiť viac stromov    

a okrasných kríkov, kvetov 

je príliš veľa zelene, bráni stavebným a iným úpravám,    

ktoré by bolo potrebné vykonať 

iné ______________________________________________ 

3.18 Čo si myslíte o systéme zelene v obci? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

zeleň je umiestnená koncepčne, vytvára príjemný    

estetický dojem a plní svoju funkciu 

zeleň miestami stráca koncepciu a pôsobí živelne,    

väčšina obce je však riešená dobre 

zeleň v obci nemá systém a koncepciu, nadobúda    

živelný charakter 

iné______________________________________________ 
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3.19 Viete o kultúrnych pamiatkach v obci? Vymenujte ktoré objekty v obci sú kultúrnymi pamiatkami 

(nepovinná otázka) 

 

 

 

 

 

 

3.20 Čo si myslíte o potrebe starostlivosti o kultúrne pamiatky (KP) na území obce? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

je dôležité aby obyvatelia vedeli o KP a je dôležité,    

aby sa kultúrne pamiatky udržiavali, obnovovali a 

propagovali 

je potrebné určiť, ktoré KP majú význam z hľadiska obce    

(vplyv na cestovný ruch, estetickú úroveň a pod.) a o tieto  

          sa treba starať 

nezáleží na kultúrnych pamiatkach v obci, nemajú vplyv    

 na kvalitu života obyvateľov obce ani na návštevnosť obce 

iné _____________________________________________ 

 

3.21 Vyhovuje Vám súčasný systém poplatkov za odvoz odpadov? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

Áno   

Nie    
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3.22 Vyhovuje Vám súčasný systém odvozu odpadov? (nepovinná otázka)  

Ak nie, uveďte prečo 

 

 

 

 

3.23 Kto sa má podľa Vášho názoru starať o čistotu v obci? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

obec prostredníctvom vlastných organizácií    

obec prostredníctvom súkromných organizácií    

každý v okolí vlastných príbytkov a sídiel či prevádzok firiem  

a na spoločných miestach obec 

je potrebné hromadne využívať verejnoprospešné práce a   

dobrovoľnícku prácu 

iné ______________________________________________ 

 
4 OBEC A JEJ ROZVOJ 
 

4.1 Poznáte územný plán obce? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

poznám          

čiastočne poznám       

nepoznám         

nie je spracovaný        
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4.2 Ak ste v predchádzajúcej otázke uviedli, že poznáte územný plán obce, myslíte si, že:  

(nepovinná otázka)    

1 – rozhodne áno, 2 – áno, 3 – ani áno, ani nie, 4 – nie, 5 – rozhodne nie 

          1  2  3  4  5 

urobí obec atraktívnejšou          

skvalitní a spríjemní život v obci          

pôsobí viac negatívne, naruší život v obci,         

ako prinesie niečo dobré  

 

4.3 Na ktoré oblasti a aktivity by sa mal sústrediť rozvoj obce v budúcnosti? (povinná otázka) * 

Vyberte maximálne 3 možnosti 

rekonštrukcia miestnych komunikácií      

podpora rozvoja podnikania       

rekonštrukcia verejných budov         

rozširovanie ponuky a kvality obchodu a služieb     

starostlivosť o pamiatky        

rekonštrukcia existujúcich, vybudovanie nových ihrísk a športovísk  

podpora ďalšieho vzdelávania obyvateľov     

informačné systémy obce       

ochrana prírody a životného prostredia      

úprava verejných priestranstiev a centra      

rozvoj cestovného ruchu (nové zariadenia, cyklotrasy)    

kultivácia a výsadba zelene       

bytová výstavba a nové stavebné pozemky     

rozšírenie existujúcich kultúrnych podujatí a zavedenie nových   

spoločenský život v obci        
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poskytovanie sociálnej starostlivosti      

rekonštrukcia existujúcich, výstavba nových školských zariadení   

bezpečnosť obyvateľov        

iné_________________________________________________________     

 

4.4 Čo si myslíte, že by mohlo v najväčšej miere ohroziť pozitívny rozvoj Vašej obce v budúcnosti? Čo by 

mohlo byť reálnou hrozbou jej rozvoja? (nepovinná otázka) 

 

 

 

 

4.5 Aký konkrétny jeden projekt navrhujete v obci realizovať? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

dom sociálnych služieb       

dom kultúry        

rekonštrukcia domu smútku      

rekonštrukcia materskej školy      

rekonštrukcia základnej školy      

priemyselný park        

opravy miestnych komunikácií      

rekonštrukcia kultúrnych pamiatok     

obnova osvetlenia       

budovanie nových, resp. rekonštrukcia existujúcich športovísk  

rozšírenie zelene v obci        

budovanie kamerového systému      

budovanie detských ihrísk      

obnova verejných budov       
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čistiareň odpadových vôd       

verejné práčovne        

vybudovanie ubytovacích zariadení     

konské trasy        

cyklotrasy        

úprava cintorína        

výstavba sociálnych bytov      

vybudovanie komunitného centra     

zariadenia pre deti       

vybudovanie denného stacionára pre deti    

vybudovanie denného stacionára pre dôchodcov    

vybudovanie klubu mladých      

 podpora rodinných fariem      

iné _________________________________________________ 

 

4.6 Ako hodnotíte rozvoj a napredovanie obce za posledných 10 rokov? (povinná otázka) * 

Zaškrtnite len jednu možnosť  

 veľmi pozitívne        

 pozitívne        

 negatívne        

 veľmi negatívne        

neviem posúdiť        

4.7 Plánujete svoju budúcnosť spojiť so životom vo Vašej obci? Je Vaša obec pre Vás vhodná ako bydlisko v 

budúcnosti? (nepovinná otázka) 

Ak nie, uveďte dôvody na odchod 
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V prípade, že máte záujem o zasielanie informácií o postupe prác s Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, uveďte Váš e-mailový kontakt a všetky aktuality Vám budú zasielané: 

 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME ZA VÁŠ ČAS 

Vážení občania Mikroregiónu Teplý Vrch, vyplnením tohto dotazníka ste vyslovili svoj názor a nezanedbateľnou 

mierou prispeli k vypracovaniu rozvojového dokumentu, ktorý bude charakterizovať Vašu obec ako súčasť 

Mikroregiónu Teplý Vrch a udávať smer jeho rozvoja. Ďakujeme za Vaše postrehy, pripomienky, názory a 

nápady, ktoré prispejú k budúcemu rozvoju Vašej obce 
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Príloha č.2 
 
  

Článok na webovú stránku obcí 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Teplý Vrch 
 na roky 2015 – 2022 

 
 
Vážení obyvatelia Mikroregiónu Teplý Vrch 

V súčasnosti sa pre Váš Mikroregión Teplý Vrch, ktorého súčasťou je aj Vaša obec, pripravuje základný 
rozvojový strategický dokument pre trvalo udržateľný rozvoj obce – Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja, ktorý bude vyjadrením ekonomických a sociálnych záujmov obyvateľov  obcí Vášho Mikroregiónu 
Teplý Vrch. Programovanie rozvoja sa v súčasnosti nevyhnutne spája aj s pojmom integrácie do Európskeho 
spoločenstva a s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov, ďalších zdrojov spoločenstva, ako aj z rôznych 
iných dostupných zdrojov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
Potrebu zabezpečenia PHSR ustanovuje zákon č. 309  z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, Národná stratégia regionálneho rozvoja a Partnerská dohoda 
SR na roky 2014 – 2020, ktoré definujú nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory 
regionálneho rozvoja. 
Pokiaľ chce Vaša obec i v ďalšom programovacom období Európskej únie  úspešne využívať možnosti fi-
nancovania pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypraco-
vaný a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i zámery 
podporujúce jej rozvoj. Takto pripravený dokument je potrebný ako povinná príloha k žiadostiam o nenávratné 
finančné príspevky. Z tohto dôvodu Vás, vážení obyvatelia obce, oslovujeme s týmto dotazníkom, ktorý je 
súčasťou spracovania PHSR Mikroregiónu Teplý Vrch na roky 2015 – 2022. Vašimi odpoveďami nám pomôžete 
poukázať na možné problémy a poskytnete pohľad na Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Vášho Mikroregiónu Teplý Vrch. Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej strany 
je vítaná.  
Pre vyplnenie elektronickej formy dotazníka k PHSR kliknite tu , prípadne si dotazník stiahnite z webovej 
stránky obce, resp.  mikroregiónu. 
 
 
 
 
 
                                                                         AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA 

  
  
 

https://docs.google.com/forms/d/1l6KiZpjF3fJsfbj5qr8ykYDJn9FBrcuQufjr-uxS0wU/viewform?usp=send_form
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