
Vyhodnotenie dotazníkov 

POHLAVIE 

Počet dotazníkov predložených ženami: 35 ks (47,95 %) 

Počet dotazníkov predložených mužmi: 35 ks (47,95 %) 

Počet dotazníkov s neuvedeným pohlavím 3 ks (4,10 %)  

 

 

 

 

VEK 

Počet dotazníkov predložených občanmi vo veku do 18 rokov: 1 ks (1,37 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi vo veku 19 – 35 rokov: 15 ks (20,55 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi vo veku 36 – 55 rokov: 25 ks (34,24 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi vo veku 56 – 70 rokov: 22 ks (30,14 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi vo veku nad 71 rokov: 7 ks (9,59 %) 

Počet dotazníkov s neuvedeným vekom 3 ks (4,11 %)  
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Ekonomická aktivita 

Počet dotazníkov predložených občanmi, ktorí sú zamestnaný/á: 25 ks (34,24 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi, ktorí sú súkromnými podnikateľmi / súkromnými 

podnikateľkami: 9 ks (12,33 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi, ktorí sú dôchodcami / dôchodkyňami: 24 ks (32,88 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi, ktorí sú študentmi / študentkami: 4 ks (5,48 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi, ktorí sú na materskej dovolenke: 1 ks (1,37 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi, ktorí sú nezamestnaní/á: 4 ks (5,48 %) 

Počet dotazníkov s uvedenou inou ekonomickou aktivitou: 3 ks (4,11 %)  

Počet dotazníkov s neuvedenou ekonomickou aktivitou: 3 ks (4,11 %)  

 

 

Doba bývania v obci 

Počet dotazníkov predložených občanmi žijúcimi v obci od narodenia: 50 ks (68,49 %) 
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Počet dotazníkov predložených občanmi žijúcimi v obci od 5 do 10 rokov: 0 ks (0,00 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi žijúcimi v obci od 10 do 20 rokov: 4 ks (5,48 %) 

Počet dotazníkov predložených občanmi žijúcimi v obci viac ako 20 rokov: 14 ks (19,18 %) 

Počet dotazníkov s neuvedenou odpoveďou: 5 ks (6,85 %)  

 

 

 

Spokojnosť s kvalitou života v obci 

 

Počet dotazníkov v uvedenou odpoveďou: veľmi spokojný: 4 ks (5,48 %) 

Počet dotazníkov v uvedenou odpoveďou: skôr spokojný: 19 ks (26,03 %) 

Počet dotazníkov v uvedenou odpoveďou: spokojný: 29 ks (39,72 %) 

Počet dotazníkov v uvedenou odpoveďou: nespokojný: 9 ks (12,33 %) 

Počet dotazníkov v uvedenou odpoveďou: veľmi nespokojný: 1 ks (1,37 %) 

Počet dotazníkov s neuvedenou odpoveďou: 11 ks (15,07 %)  
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Hodnotenie aspektov kvality života v obci 

Obyvatelia obce vyjadrili najväčšiu spokojnosť s: 

1. vybavenosťou verejnou kanalizáciou v obci 

2. dostupnosťou pitnej vody, riešením jej dodávky a kvalitou pitnej vody 

3. kvalitou a stavom verejnej zelene (parky, verejné priestranstvá) 

 

Obyvatelia obce vyjadrili najväčšiu nespokojnosť s: 

4. pracovnými príležitosťami v obci 

5. s nedostatkom nájomných bytov 

6. so stavom chodníkov 

7.  

Jednotlivé aspekty sú vyhodnotené v grafoch: 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Určenie problémov k riešeniu 

V rámci dotazníka, boli občania požiadaní  o určenie problémov, ktoré by mala obec v najbližšom 

období riešiť. 

Občania mohli zvoliť z nasledovných problémov svoje priority: 

Priorita 1:        systém odpadového hospodárstva 

Priorita 2: 
       nedisciplinovanosť obyvateľov pri nakladaní a uložení veľkoobjemového a 

stavebného odpadu 

Priorita 3:        znečistené a neudržiavané (niektoré) verejné priestranstvá a zeleň 

Priorita 4:        chýba systém osvety v oblasti ochrany a tvorby ŽP (separovaný zber) 

Priorita 5: 
       zamerať sa na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci prevádzky 

obecných budov  

Priorita 6:        nedostatok parkovacích miest v obci 

Priorita 7:        zlý technický stav existujúcich miestnych komunikácií a chodníkov 

Priorita 8:        parkovanie nákladných vozidiel na miestnych komunikáciách

Priorita 9:        chýbajúce chodníky pre peších 

Priorita 10:        kamerový systém v obci 



Priorita 11:        chýbajúca bezbariérovosť verejných budov 

Priorita 12:        chýbajúce základné služby pre obyvateľov obce  + doplniť aké služby chýbajú 

Priorita 13:        málo pracovných príležitosti v obci 

Priorita 14: 
       chýbajúca ponuka sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva v zmysle 

zákona o sociálnych službách + doplniť aké služby 

Priorita 15: 
       nevyhovujúce podmienky pre rozvoj športového,  kultúrneho a spoločenského 

života (chýbajúce vybavenie)

Priorita 16: 
       nekvalita a nedostatočná pestrosť aktivít pre deti a mládež v oblasti kultúry 

a športu

Priorita 17:        chýbajú detské ihriská a oddychové zóny

Priorita 18:        riešenie problému túlavých psov 

Priorita 19: 
       dopravná dostupnosť obyvateľov do zamestnania, do škôl, do úradov, do iných 

obcí a miest 

Priorita 20: 
       riešenie bytovej otázky – nájomné bývanie, individuálna bytová výstavba (doplniť, 

akú formu bývania) 

 

 

 

 

Obyvatelia obce z uvedených problémov určili za priority k riešeniu: 

1. riešenie problému túlavých psov ( 51 určení ) 

2. zlý technický stav existujúcich miestnych komunikácií a chodníkov ( 49 určení ) 

3. chýbajúce chodníky pre peších ( 43 určení ) 

4. nedisciplinovanosť obyvateľov pri nakladaní a uložení veľkoobjemového a stavebného odpadu 

( 41 určení ) 

5. kamerový systém ( 37 určení ) 

6. málo pracovných príležitostí  v obci ( 37 určení ) 

7. dopravná dostupnosť obyvateľov do zamestnania, do škôl, do úradov, do iných obcí a miest  

( 36 určení ) 

 

Grafické zobrazenie priradených určení k problémom / prioritám: 



 



Individuálne požiadavky občanov: 

- starostlivosť o dôchodcov 

- riešiť systém odpadu (kto kúri plynom mal by sa zohľadniť cez zimné obdobie. Nefabrikujeme 

popol) 

- dostať späť matriku do obce 

- zabezpečiť prepravu železníc 

- zabezpečiť kontrolu odpadov a ju aj zaplatiť, ale aj vinníkov potrestať 

- poskytovanie služieb obyvateľom (rôzne opravy, údržby a pod.) 

- dopravná dostupnosť 

- chodníky (Lipová alej, Podzámok) 

- chýba stomatológ, detský lekár – len pre Plaveč, lekáreň, osvetlenie od I/68 smer „Marika“ 

- v Plavečských novinách chýbajú informácie z rokovania obecného zastupiteľstva, správy z obce 

a podobne. Dávať menej fotografií 

- viac sa zaujímať o kultúru pán starosta + poslanci 

-  zabezpečiť dennodenný spoj vlakom – tým sa odstráni diskriminácia našich ľudí cestovať 

bezplatne vlakom 

- zabezpečiť bývanie pre lekára 

- odstrániť ríny z domov na cesty 

- v zimnom období nevynášať sneh z domov na cestu 

- upraviť cesty aj k novým domom 

- vlaková osobná doprava 

- chýbajúca zastávka – osvetlená v smere na Prešov 

- túlavé psy 

- vymeniť personál ZŠ a MŚ. Priniesť nové tváre, nápady, možnosti a starostlivosť o deti 

- oprava kultúrneho domu 

- zariadiť WC v okolí kostola, ktoré malo byť už dávno zrealizované 

- dôchodcovia, ktorí majú diétu, aby odoberali stravu zo školskej jedálne (prosím aby ste 

zariadili) 

- odstrániť odkapy vody na cesty z domov (ríny) 

- v zimnom období vyvážanie snehu na cesty z dvorov  

- vybudovať kanalizáciu dažďovej vody 

- vlaková doprava 

- dostavanie hradu 

- chýba hlavne dostupnosť verejnej dopravy 

- chýba autobusová zastávka – Zel. Ulica (bytovky) 

- myslím, že KK je zastávka pri závorách, nie je využitá (dotazník 30) 

- väčší záujem poslancov o občana s riešením jeho problémov 

- zlé ozvučenie ver. rozhlasu 

- v celej okolici platíme my v Plavči najviac za vodu a odpad 

- treba obnoviť chodník od Vajanského ulici ku kostolu 

- v obci nie sú vysporiadané priekopy 

- chýba kamerový systém 

- zlepšiť podmienky pre FS - Kalina Plavčanka, aby sme mali dôstojné priestory na nácviky, 

reprezentujú našu obec a v zime sa túlajú kade tade po iných budovách a hľadajú priestory 



- záujem zo strany poslancov o občanov 

- zabezpečiť FS, ktorí reprezentujú našu obec priestory na nácvik cez zimné obdobie 

- väčší záujem poslancov o občana, pomáhať mu s jeho problémami 

- pomôcť FS, aby sa mohli lepšie realizovať, zabezpečiť im v zime priestory na nácvik 

- rozhlas vôbec nepočujeme – zle ozvučenie. Na ulici sú iba 2 reproduktory  

- zle udržiavaný cintorín, nevykosený ako na druhých obciach 

- chýba nám pre peších ľudí chodník od kostola okolo fary až dole na koniec ulici 

- po chodníku, čo slúžil ľuďom sa vysadili okrasné kry a ľuďom za pätami trúbia autá, až kým sa 

nestane dajaký úraz. Hotová katastrofa 

- využiť lokalitu „Verbinky“ na vybudovanie cyklochodníkov, detské dopravné ihrisko a podobné 

šport, a oddychové aktivity (dotazník 42) 

- kultúrny dom 

- autobusová zastávka smerom na Orlov pri bytovkách železničiarskych 

- parkovisko pri bytovkách a chodník pre ľudí medzi bytovkami k ceste, kde sú teraz vysypané 

kamene a nie cestu pre autá 

- práca miestnej samosprávy – kosenie zelene všade okolo bytoviek aj garáži, veď za garáže sa 

platí a stále sú to verejné pozemky nie súkromné 

- riešenie bytovej otázky – nájomné bývanie aj individuálna bytová výstavby, chodníky, 

autobusová zastávka smerom na Orlov 

- zlepšenie komunikácie aj informovanosti obyvateľov obce a miestnej samosprávy o jej činnosti 

ako aj pripravovaných projektoch 

- prečo na niektorej ulici svieti každý stĺp a na inej každý druhý? 

- prečo ulica Železničiarská má šírku ako trojprúdovka a taká ako smer ku kostole alebo cintorín 

sa ledvo obídu dva autá? A ostatné vedľajšie ani nehovorím ako to bude vyzerať teraz cez zimu, 

treba sa pani poslanci a starosta prejsť po dedine tak večer 

- pálenie odpadu na záhrade každý týždeň 

- modernizácia kultúrneho domu + kuchyňa na stravovanie dôchodcov, ZŤP 

- obnova chodníka na moste 

- obnova miestnej komunikácie na Popradskej ulici 

- doasflatovanie cesty na ul. Lipova aleja + vybudovať chodníky pre chodcov + cestné vpuste na 

dažďovú vodu 

- odpadové koše pri obchodoch 

- prečo sa zrušil výkup kovového šrotu bez oznamu občanom rozhlasom? 

- prečo sa zrušil zber kovového odpadu? 

- lekáreň 

- vypratanie a zlikvidovanie divokých skládok odpadu v okolí obce a následne riešenie tohto 

pretrvávajúceho problému 

- chýba lekáreň 

- zlepšiť vzdelávací proces v školách a škôlkach – výučba cudzieho jazyka 

- zamedziť vytváraniu divokých skládok 

- lekáreň 

- odvoz KO vrátiť na 2x mesačne ako bolo 

- chýba chodník most – škola – obecný úrad, informačná tabuľa  

- vytvorenie autobusovej zastávky pri ulici Železničiarska / Lip. Alej 

- chýbajúce žel. spojenie 



- viac pracovných príležitosti 

- rekonštrukcia Popradskej ulice, ktorá je hlavnou ulicou do kostola. Nebývam na Popradskej 

ulici, ale chodíme po nej a keď prší je to katastrofa.  

- ďalej riešte psov 

- autobusová zastávka na Železničiarskej ulici 

- starosta aby neignoroval „malé“ podnety slušných občanov 

- zapnúť osvetlenie na ihrisku 

- prečo by mali vysokoškoláci platiť multifunk. ihrisko, keď nie sú zárobkovo činný? 

- fitnes centrum oprava a doplnenie strojov 

- autobusová zastávka pri obyt. Domoch (bytovky) Železničiarska ulica 

- priblížiť žel. zastávku k obci 

- vybudovať chodník od mosta až po ob. úrad 

- ochrana životného prostredia – prísny zákaz a potrestanie za spaľovanie PET fliaš  

- starostlivosť o mladé talenty v oblasti športu, ľudovej tvorivosti 

 


