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ANKETA S OBČANMI Malachov
28 dotazníky
Ženy: 13
Muži: 15
Neudané:
Vek:
Do 20 rokov:
21 – 40 rokov:
41 – 60 rokov:
Nad 60 rokov:
Neudane:
Vzdelanie:
Základné
Vyučený v odbore
Stredné s maturitou
Vysokoškolské
Neuvedené
Zamestnanie:
Zamestnanec
Podnikateľ, živnostník
Nezamestnaný
Študent
Dôchodca
Neudane

1.

Pri spracovaní stratégie dlhodobého rozvoja našej obce by sa podľa Vás mala venovať prioritne
pozornosť oblasti:
Nezamestnanosť
5,3,9,4,1,14,1,10,10,1,12,13,9,8,
7,14
Vzhľad obce a krajiny
4,1,1,3,1,4,1,1,5,1,10,7,9,3,1,2,7,1
7,75
Podnikanie, prac. miesta
6,6,8,6,2,13,10,9,2,6,6,10,
7
Bývanie
2,11,3,4,6,9,3,5,5,2,
5
Oddych a šport
7,2,2,5,5,10,11,5,1,5,4,6,7,7,6,5
5,5
Služby a obchod
8,14,3,11,3,4,2,5,2,11,6,3,6,2,5,2,6,3,6
5,36
Vzdelávanie a osveta
10,10,7,7,6,9,3,8,10,12,9,10,9,4,
8,14
Sociálna oblasť
11,5,5,8,8,12,9,5,11,1,10,8,11,7
7,92
Zdravotníctvo
12,16,5,11,11,8,12,12,11,12,14,
11,27
Technická infraštruktúra
9,7,10,9,7,3,4,12,2,8,3,4,4,5,1,2
5,6
Deti a mládež
3,12,6,2,16,3,1,3,3,1,4,1,1,8,1,5,4
10,57
Neprispôsobivá skupina
15,15,12,7,4,12,12,14,16,
11,9
Životné prostredie, zeleň
1,4,4,1,4,2,5,2,2,1,2,12,1,2,3,3,13,3
3,6
Kriminalita a bezpečnosť
14,9,11,12,3,2,12,8,11,9,
9,1
Postavenie žien
13,8,15,9,12,10,12,15,10,12,
11,6
Korupcia
16,13,10,16,10,12,4,16,4,15,
11,6
Iné....
územný plán obce, verejné akcie

2. Myslíte si, že obec venuje dostatočnú pozornosť sociálnej oblasti (bývanie, pomoc v núdzi, starostlivosť
o dôchodcov a zdravotne postihnutých, charitatívna činnosť a iné)?
Áno5
Nie 8
Neviem posúdiť 13
Nevyjadrilo sa 2
3.

Myslíte si, že v obci je dostatočné množstvo zariadení pre obyvateľa a keď nie v ktorej oblasti?
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Áno 10
Nie 10
Neviem posúdiť6
Neodpovedali 2
Aké zariadenia treba dobudovať: oddych a voľný čas, športové zariadenia
Vzdelávacie: opraviť a natrieť strechu na ZŠ, MŠ
Športové a kultúrne: počas zleho očasia sa deti nemaju kde hravat, mlade rodiny, telocvična, vylepšiť
javisko a zvukovu techniku, klubove priestory, pre OZ a spolky
Služby a obchod: pekaren cukraren, kadernictvo, pedikura, kozmetika, zlepšit sortiment v obchode
Sociálne: denný, týždenný stacionár pre dochodcov a ZŤP, verejné stravovanie, vývarovňa
Rekreačné: turist. Ubytovanie, vonkajšie fitko, cyklotrasy, klzisko, oddychove miesta
Iné: čistenie malachovského potoka, prehlbenie koryta, vypilenie stromov..
4.

Ste za to, aby obec podporovala činnosť mimovládnych organizácií, vykonávajúcich aktívnu
činnosť pre obyvateľov, ktorá je v súlade so zámermi, deklarovanými v strategických dokumentoch
Áno 17
Nie 2
Neviem 4
Podporujem aktívne 3
Nevyjadrilo sa 2

5.

Je potrebné aby obec investovala do:
Výstavby nových bytov
5x
Prípravy stavebných pozemkov
7x
Získavanie zručností obyvateľov 2x
Vzdelávanie pre samozamestnanie a podnikanie 4x
Skrášlenia obce
22x
Technickej infraštruktúry 15x
Komunálneho života
12x
Rozvoja podnikania
6x
Deti a mládež
21x
Neprispôsobivá skupina
1x
Medziľudských vzťahov 11x
Iné: triedenie nebezpečných odpadov, pri platení dane za psov dat majitelom aj vrecka na psie
exkrementy, znečistený intravilán od nich, miestne komunikacie, budovu na ihrisku rozširiť
o telocvičnu, turisticke ubytovanie, klubove miestnosti pre zložky, detske centrum alebo vyvarovna
(tym aj tvorba pracovnych miest)

6.

Ako hodnotíte úroveň služieb v obci (stupnica 1-5)
Uvedené priemerné známky
Služby obyvateľstvu 242231132135
Zdravotnícke služby 45554555555
Sociálne služby 44331321
Práca s ľuďmi 222231123212
Zariadenia pre obchod 33324113434
Údržba zelene a zelené plochy 32343142222133343
Administratíva (pošta, samospráva) 2131211111314
Riešenie kriminality 5145123411
Parkovanie 4444424543431534
Možnosti pre voľný čas a oddych 212321131213231321
Služby pre cestovný ruch 25552312341152
Služby pre deti a mládež 33432515322311134
Údržba komunikácií a chodníkov 234333524523223252541
Iné: parkovanie pred obchodom zle!!!, volny pohyb psov

7.

Myslíte si, že v obci je poriadok a bezpečnosť?

2,41
5,72
2,62
1,91
2,8
2,64
1,69
2,7
3,6
1,88
2,92
2,7
3,09
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áno 14
Nie 7 , neporiadok vo dvoroch, znečistený potok, čierne skladky, volny pohyb psov, splašky teču popri
Ortutskej ceste
Neviem posúdiť 4
Nevyjadrili sa 3
8. Z akého zdroja ste najčastejšie informovaní o živote a podujatiach v obci
Internet 14
Informačné tabule 13
Noviny 20
Obecný rozhlas 21
Poslanci OcÚ 3
Iné Správy z rozhlasu by sa mali uvádzať aj na nete
9. Ako by ste hodnotili kvalitu krajiny vo Vašom okolí
Výborne 7
Chválitebné 8
Dobre 9
Dostatočne 1
Nedostatočne 1
Nevyjadrili sa 1
10. Ako nakladáte s odpadom
Triedim 27
Netriedim 1
11. Ako vidíte rozvoj obce za posledných 6 rokov (známky 1-5)
1- 3
2- 9
3- 14
45Nevyjadrili sa 2
12. Akými spôsobmi by mohla obec prispieť k podpore podnikania na svojom území?
- Ubytovanie a stravovanie pre návštevníkov, stredisko Medvedica, zlepšiť cestné úseky, zabezpečiť
triedenie odpadu (dostatok smetných košov)
- Organizovanie kultúrnych podujatí
- Školenia
- Vytvoriť databázu adries remeselníkov v obci
- Rozšíriť možnosti cestovného ruchu
- Vyriešenie cesty p. Klimenta, vyčistenie rygolu, aby pri vačších zrážkach nezaplavovalo celú ulicu
- Rozvoj poľnohospodárskej výroby farmársky spôsob
- Za dedinou kde je altánok, spraviť príležitostne bufet, občerstvenie
13. Čo konkrétne by ste navrhli na zlepšenie života občanov obce?
-

Oprava miestnych komunikacii a dobudovanie kanalizacie na miestach kde ju chcu I
Napojenie na kanalizaciu II
Vybudovanie chodnikov I
Znizenie rychlosti automobilov na 40km
Regulacia potoka
Rozsirenie hlavnej cesty
Riešenie parkovacich moznosti
Viac stretnuti celej obce na podujatiach
Postupne upravit aj povrchy bočných ciest k rodinným domom
Zlepšenie medziludskych vztahov
Zdruzovanie obcanov
Zakupenie obecneho trakora, naradie, vlastní zamestnanci, za uhradu odvoz dreva, sena, hnoja...

Vyhodnotenie ankety pre PHSR Malachov 2015 -2022

-

Vlastna udrzba ciest v zime
Dobudovanie vodovodnych a kanalizacnych pripojok a vetiev v obci

-

14. Akú formu komunikácie vedenia obce s občanmi preferujete?
Ankety 7X
Okrúhle stoly 3X
Verejné stretnutia 20X
Internetové web stránky 13X
Iné
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15. Kvôli čomu sa podľa Vás oplatí navštíviť Malachov a okolie?
-

Priroda
Dni obce
Náučné chodníky
Areal na ihrisku
Rekreačná luka
Muzeum
Naj dedinka
Dobry vzduch
Milí ludia
Ihrisko
Kultúrny dom

Vlastné podnety
Pohostinstvo Kaktus – super, detske ihrisko, nemuselo by sa tam fajcit
- Vyriešiť komunikácie, velmi zly stav II
- Ihrisko
- Rodinné domy by sa mali stavt uhladne nie bez ladu a askladu (Na hrbe, Bučinova ul) II
- Vymeniť zvodidlá pri ceste,
- Zfunkčniť turistickú chatu
- Zákaz parkovania vlečiek pri Farme Klimo
- Dokončiť rozostavaný objekt v lyžiarskom strediku
- Odviezť plynové rúry pod parkoviskom pri vleku
- Bývalá maštaľ špatí – preborená strecha
- Usporiadávať tradičné podujatia, halušky, haruľa
- Zabezpečiť vývarovnu, pomoc pre starých a opustených
- Dom smútku
- Zlepšiť komunitný život mladých (fitko, telocvičňa), niečo pre matky s deťmi
- Pri obecnej studni umiestniť tabuľu s info o zložení vody, o pramen sa stara tri generacie rodina
Snopkova, ludia nevedia ci je pitna alebo nie
- Viac využivat kulturny dom a rekreačnú luku pod Skalkou
- Urobit zvodidla na ceste ponize dediny
- Podporit vydanie publikacie o Malachove
- Starostka by sa mala zucastnovat na obecnych akciach
- Dobudovat infraštrukturu pri novostavbach
- Skvalitnit zimnu udrzbu ciest
- Obmedzenie parkovania na Ortutskej ceste
- Doriešiť bezpečnosť pre chodcov, na ceste urobiť aspon čiary
- Bezpečnostne kamery umiestniť v obci
- Viac priestoru pre mladych
- Vyborne sa rozvija v obci sportovanie mladych – volejbal, nohejbal, stolny tenis, futbal, jednoznačne
treba toto podporovat
- Vyuzit podkrovie kultúrneho domu, prestavba napr. na penzion, alebo zariadenie pre vyvarovnu
- Neudelovat stavebne povolenia bez vybudovania pristupovej cesty a inž. Sieti...
- Vacsie vyzitie detí v sporte a znovuobnovenie lyziarskeho strediska a bežeckych tratí
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Častejsie otvorenie zberneho dvora aspon dvakrat za mesiac v sobotu, lebo vela ludi pracuje dlhsie cez
tyzden a nestihne tam odniest nepotrebné veci a potom tam vznikajú kopy odpadu alebo skladky
odpadu tam kde nemaju
Obnovenie strediska Medvedica
Lepšie vyuzitie bývaleho polnohospodarskeho druzstva
Predlzit siet naucnych chodnikov z obce popri Teremovom mlyne a prachárni na Malachovské skalky
a tým ich napojit na mesto, prepojit ich aj na hlavny hrebeň Kremnických vrchov, Na Suchý vrch
a skalné mesto na Trávnom Zdiari
Dodrziavat vseobecne

