Prednedávnom som Vás oslovil s nasledovným dotazníkom:
Dobrý deň.
Dovoľujem si Vás osloviť s nasledovným krátkym dotazníkom, ktorého úlohou je
zistenie Vášho názoru na mieru dôležitosti pre rôzne investičné aktivity v obci
Košeca. Výsledky prieskumu sa budem snažiť premietnuť do prípravy návrhov
uznesení pre súčasné obecné zastupiteľstvo a tiež do nového volebného programu
pre roky 2014 - 2018. Ďakujem za čas venovaný nasledujúcim riadkom.
Bc. Radomír Brtáň - starosta obce Košeca s miestnou časťou Nozdrovice
Celkovo online dotazník vyplnilo 31 obyvateľov s nasledovnými výsledkami:
Po odpredaji starého KD vznikla otázka, či má obec vybudovať nové priestory na vhodnejšom mieste.
Akú dôležitosť pripisujete zámeru vybudovania nového kultúrneho domu?
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Miesto pre nový kultúrny dom
Označte prosím miesto, ktoré považujete za vhodnejšie na vybudovanie nového kultúrneho
domu.

Voľná plocha medzi základnou školou a cintorínom
Areál bývalej tehelne
Iné - ani jedno z dvoch uvedených sa mi nehodí na výstavbu kultúrneho domu
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oprava ciest a chodníkov po dokončení vodovodu a kanalizácie
Po dokončení stavby vodovodu a kanalizácie v obci má povinnosť zhotoviteľ uviesť cesty do pôvodného
stavu. Nie vždy to však znamená položenie nového povrchu v celej šírke cesty. Akú dôležitosť
pripisujete snahám obce o realizáciu nových povrchov ciest na uliciach, kde zhotoviteľ nie je povinný
položiť nový asfalt na celú šírku cesty?
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Nové chodníky a cyklotrasy
Na ktorých uliciach by ste uvítali nové chodníky pre peších aj pre cyklistov? Môžete označiť aj viacero
odpovedí.



Zliechovská ulica



Školská ulica



Hlavná ulica od starej školy v smere na Ilavu



Železničná ulica



Horniacka ulica v Nozdroviciach

Zliechovská ulica
Školská ulica
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Hlavná ulica od starej školy v smere na Ilavu
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Železničná ulica
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Horniacka ulica v Nozdroviciach
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Parkovisko pre rodičov pri materskej škole
V ranných aj poobedňajších hodinách je počas pracovných dní veľký problém parkovanie rodičov pri
materskej škole. Naskytá sa príležitosť vyčleniť prázdnu plochu "pod dvoma orechmi" vpravo pri vstupe
do areálu škôlky a upraviť ju pre účely parkovania. Súhlasíte s týmto návrhom?

Áno

23

77%

Ani áno ani nie

3

10%

Nie

4

13%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
Z dôvodu nevyhovujúcich priestorových podmienok sa uvažuje s prístavbou požiarnej zbrojnice a jej
rekonštrukciou. Aký je Váš názor na túto
investíciu?

Úplne súhlasím s touto investíciou
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Myslím si, že je to dobrý nápad - treba zvážiť výšku investície
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29%

Nemyslím si, že by to mala byť priorita - v obci chýbajú aj dôležitejšie veci
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Nesúhlasím s touto investíciou
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Použitie rezervného fondu
Obec zo svojich prebytkov vytvorila rezervný fond, ktorého časť sa napr. môže použiť aj na financovanie
investícií. Označte investície, na ktoré by ste odporučili použiť rezervný fond.



Splatenie súčasných úverov



Prístavba zasadačky oproti OcÚ na kapacitu 100 stoličiek



Rekonštrukcia strechy obecného úradu



Príprava projektovej dokumentácie nového kultúrneho domu



Prípravy projektových dokumentácií na nové chodníky



Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice



Prístavba základnej školy - potreba nových tried



Príprava projektových dokumentácií na výstavbu bytových domov



Rekonštrukcia obecného rozhlasu - nové káble a amplióny



Výstavba vodovodu a kanalizácie na miestach, ktoré nie sú súčasťou veľkého projektu (napr.
Rudnianska ulica)



Výstavba multifunkčného ihriska s umelým povrchom



Other:

Splatenie súčasných úverov
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Prístavba zasadačky oproti OcÚ na kapacitu 100 stoličiek
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Rekonštrukcia strechy obecného úradu
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Príprava projektovej dokumentácie nového kultúrneho domu
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Prípravy projektových dokumentácií na nové chodníky

14

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
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Prístavba základnej školy - potreba nových tried

12

Príprava projektových dokumentácií na výstavbu bytových domov
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Rekonštrukcia obecného rozhlasu - nové káble a amplióny

5

Výstavba vodovodu a kanalizácie na miestach, ktoré nie sú súčasťou
veľkého projektu (napr. Rudnianska ulica)
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Výstavba multifunkčného ihriska s umelým povrchom
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Other
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Predaj nepotrebného majetku obce alebo ďalšie úverovanie
Investície v obci sa však dajú financovať aj ďalšími spôsobmi. Obec môže napríklad predať svoj
nevyužívaný majetok, alebo si môže zobrať úver. Čo je podľa Vás vhodnejšie?
d

Som za to, aby obec predala nepotrebný majetok alebo aby si prípadne zobrala aj
úver - súhlasím s oboma možnosťami.
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Ak má obec prebytočný majetok, mala by jeho predajom získať potrebné zdroje na
financovanie svojich investičných zámerov. S úverom nesúhlasím.
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Súhlasím s úverom. Nesúhlasím s predajom nepotrebného majetku.
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