Vážení občania,
obec Dolná Tižina sa v zmysle zákona č. 538/2008Z.Z. v znení aktuálnych predpisov vzhľadom na
zákonnú povinnosť spracovať Program hospodárskeho asociálneho rozvoja ako základný
dokument rozvoja obce zapojila do spracovania Programu hospodárskeho asociálneho rozvoja
Združenia obcíMikroregión Terchovská dolina na r. 2015-2020 (s výhľadom do r. 2023), ktorý ako
základný dokument rozvoja mikroregiónu bude obsahovať identifikáciu a návody na riešenie
problémov aj našej obce a určí smer rozvoja obce do budúcnosti. Cieľom predstaviteľov obce je, aby
v tomto dokumente boli maximálne zohľadnené potreby a priority všetkých obyvateľov našej obce.
V súvislosti s týmto cieľom si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, aby
sme mohli zahrnúť do tvorby dokumentu aj priame názory a potreby občanov našej obce. Vyplnený
dotazník zašlite poštou alebo doručte na Obecný úrad v Dolnej Tižine alebo zašlite e-mailom na
adresu: Obec Dolná Tižina č.333, 013 04 . Dotazník je k dispozícii v elektronickej forme na web
stránke našej obce www.obecdolnatizina.sk.

1.

Ktoré služby Vám v našej obci najviac chýbajú?

2.

Ktoré z uvedených oblastí v našej obci je potrebné najskôr vyriešiť? (prvým trom oblastiam
priraďte poradie dôležitosti od 1 /najdôležitejšia/ do 3 )
b) nedostatočné služby
d) kultúra
e) šport
g) rozvoj podnikania....
i) zdravotníctvo
k) iné:

a) bezpečnosť občanov..
c) školstvo
e) bytová otázka
f) sociálna oblasť
h) trávenie voľného času.
j) životné prostredie

3.

Ktorý druh znečistenia životného prostredia je podľa Vás v našej obci najzávažnejší ?

F ovzdušie

f* skládky odpadov

ľ~ hluk

f znečistenie vôd

f" znečistenie verejných priestranstiev f~ iné:

4. Čo by bolo potrebné v obci vybudovať alebo vyriešiť pre skvalitnenie a zlepšenie života občanov?

5. Ktorý zo sociálnych problémov v našej obci

považujete za najzávažnejší? ( označte max. 3

problémy)
f kriminalita

F drogy

f* alkoholizmus

P vandalizmus

F bezdomovci

T iné - uveďte:

f nezamestnanosť

6. Uveďte, čo konkrétne Vám v našej obci najviac chýba v jednotlivých oblastiach života?

Trávenie voľného času
Možnosti športovania
Kultúra
Zeleň a životné prostredie
Služby pre občanov
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálne služby

Iné,

