DOTAZNÍK: Prieskum názorov a potrieb občanov obcí územia
Muránska planina - Čierny Hron
1.Pohlavie
Muž

211

Žena

292

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

2. Vek
do 18 rokov

30

19 - 30 rokov

116

31 - 50 rokov

221

51 - 65 rokov

106

nad 65 rokov

30

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

3. Vzdelanie
nižšie (základné, stredoškolské bez maturity)

113

stredné s maturitou

248

vyššie (nadstavba, vysokoškolské...)

142
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4. Ekonomická aktivita
študent/študentka

57

zamestnanec/zamestnankyňa

242

nezamestnaný/á

66

podnikateľ/ka

56

dôchodca / dôchodkyňa

57

Iné

25

rodičovská dovolenka, verejná služba, SZČO pracujúca pre MVO, zamestnanec aj SZČO, momentálne
na materskej dovolenke, , práca v zahraničí, , , , , zamestnankyňa + podnikateľka, materská
dovolenka, , , , , živnostník, , , , , , ,

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

5. Obec v ktorej žijete (pôsobíte)
Čierny Balog

146

Drábsko

2

Hronec

13

Lom nad Rimavicou

6

Michalová

40

Muráň

43

Muránska Dlhá Lúka

70

Muránska Huta

11

Muránska Lehota

16

Osrblie

11

Pohronská Polhora

30

Sihla

11

Tisovec

75

Valaská

28
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6. Ako ste celkovo spokojný/-á s obcou ako miestom Vášho života alebo práce?
veľmi spokojný/á

87

čiastočne spokojný/á

305

čiastočne nespokojný/á

77

veľmi nespokojný/á

34
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7. Zapájate sa do spolupráce v rámci spoločného rozvoja obce alebo územia Muránska
planina - Čierny Hron?
Áno

140

člen neziskovej organizácie, dobrovoľníctvo, Člen komisie, člen partnerstva, člen neziskovej
organizácie, člen NO, člen Partnerstva MPČH, člen komisie obecného zastupiteľstva, člen neziskovej
organizácie v obci, vlastným projektom, Cestovný ruch, komunitný rozvoj, spolupráca na rôznych
úrovniach s rôznymi subjektami, nezisková organizácia, projektom, členstvom, rôzne činnosti v rámci
rozvoja cestovného ruchu a turizmu - prevádzkovanie expozície F. Coburga a turistickej ubytovne,
výroba a distribúcia reklamno-propagačných materiálov a informačno-orientačných tabúľ, účasť na
pracovných stretnutiach, , zatial len okrajovo, v predchadzajúcom období ako poslanec, vlastným
projektom, poslanec zastupiteľstva, , zijem folklorom, , absolventská prax na obecnom úrade, , Vydra,
člen neziskovej organizácie, ako clenka turistickeho oddielu, ako clenka OZ Vesela stonozka,
dobrovolna straž prirody muranska planina, členstvom v komisii CR, kultúry a podnikateľských aktivít, ,
, poslanec, ako člen spol. organizácií, , zamestnanec štátnych lesov, , , , , dobrovoľná požiarna ochrana
SR, poslanec, člen NO, , zamestnanec obce, člen Rady partnerstva MPCH, podpredseda OZ Pekný deň,
verejnoprospešné aktivity, dobrovoľníctvo, bývalý člen n.o., , , , , pracujem v obci, pracujem pre obec, ,
reprezentácia obce - členka obecného spevokolu, , členka obecného spevokolu, , poslankyňa
zastupiteľstva , zástupca starostu obce, ako predstaviteľ obce, , , , , , , , , poslanec ObZ Valaská, , , , , ,
vlastný projekt, vlastným projektom, člen neziskovej organizácie, , FSK, , Kýčera, člen neziskovej
organizácie, člen neziskovej organizácie, prácou ktorú robím, , , vlastným projektom, člen NO, člen no,
člen OZ, člen no, , poslanec, člen oz, členka NO, poslanec, člen no, , , , pomoc pri organizovaní podujatí,
člen DHZ, poslanec zastupiteľstva, , člen oz, člen no, člen no, člen no, člen PZ, starám sa o zver,
vlastným projektom - chata Bernardín na Chvatimechu a obnova historickej lanovej dráhy, , , , , ,
poslanec zastupiteľstva, , , , , poslanec, poslanec, , zamestnanec obce, poslanec, ako zamestnanec vo
verejnej správe, člen neziskovej organizácie, občan, poslanec obz, , , , separácia odpadu, , , , odborné
práce na obnove NKP, koordinátor obnovy hradu, , propagácia múzea prostredníctvom proktu, člen NO,
, recyklácia odpadu, spevokol, pracovník OÚ, člen oz, ,
Nie, ale chcem sa zapojiť
194
, , člen športového klubu, , , zapojil by som sa podnikanim (vlastny projekt ), , v budúcnosti ako
poslanec OZ, napísaním projektu, , , , len nemam cas., , , vlastný projekt, , , , , , , nemám konkrétny
spôsob, dobrovoľnik, , nápadmi na realizáciu projektov , poslanec zastupitelstva, rozmýšlam
organizovat posedenia starých a mladých, kde by starí ludia odovzdávali mladým ludové pesničky,,,, , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , vlastný projekt, , , , , , , , v rámci brigád v obci, , , , , , , , , , , , , , chcem sa
zapojit, , , , pri športových podujatiach, , , , , , , ako poslanec zastupiteľstva, pri dobrovoľných akciách
pri úprave obce, , , , , , , poslanec, , kosenie v blízkosti domu, kosenie pri dome a okolí, člen neziskovej
organizácie, člen neziskovej organizácie, člen neziskovej organizácie, ako to bude k môjmu veku a
vzdelaniu možné, prispôsobím sa, , , člen komisie obecného zastupiteľstva, vlastným projektom,
poslanec, , , , , vlastným projektom, vlastným projektom, vlastným projektom, vlastnou aktivitou, , ak
ma niekto osloví a budem môcť, vlastným projektom, , , , zveľaďovanie obce vlastnou prácou, vlastnou
aktivitou, vlastným projektom, svojou prácou, , pomocnými prácami, plnenie úloh vyplývajúce z
projektov MÚ, OZ, miestnych organizácií, podľa okolností a dostupnosti, brigády, , poriadok v obci, pri
rozvoji športu, , , spoluprácou, člen no, netuším, , , , , , , člen no, akokoľvek, , akokoľvek, , , zbieram
odpad v prírode, čístím potoky, poslanec, poslanec, , člen no, poslanec, , , , , , , , , ako poslanec, , , , , ,
Člen komisie, pri OcU, pre Životné prostredie a poľnohospodárstvo., , , Poslanec OCZ, pomoct pri
napadoch na projekty, pri informovaní, , , , , , , , , , poslanec, , , , , , , vlastným projektom, , , , ,
Nie, nemám záujem
169

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk
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8. Čo sa Vám vo Vašej obci/regióne páči, čo sa Vám prvé vybaví v spojení s Vašou obcou?
krajina
čiernohronská železnička

Clementis
- príroda - vidiecky cestovný ruch - kultúra
Dobrovoľný hasiči
krásna príroda, kultúrne a prírodné pamiatky, zvyky a tradície
Pekná príroda,pekná obec bez romov.
prostredie
železnička , lesnícky skanzen , Dobročský prales
priroda, pokoj, romantika, oddych
pekná príroda
poloha, príroda, Lesnícky skanzen, ČHŽ, tradície,
Skanzem Vydrovo a Dobročský prales
Páči sa mi prostredie a ako prvé sa mi vybaví Salaš na Zbojskej, ktorý pozitívne reprezentuje náš
región nie len na Slovensku ale aj v zahraničí.
masív Hradová týčiaci sa nad mestom
hory, príroda,
okolité kopce
Čiernohronská železnička
Tichá kľudná dedinka blízko lesa
- vysoká pec - škaredá fara - hríby - Eurosalaš
krásna príroda, vhodná pre turistický ruch.
Podnikajúca komunita
Cestovný ruch, kultúrne pamiatky, šport
nádherná príroda
Domov
krásna príroda, poľovnícky zámoček a história spojená s bulharským cárom Ferdinandom Coburgom,
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v OLÚP, n. o.
skanzen, železnička, cykloturistika
ČHŽ , lesnícky skanzen, a pekna priroda
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prírodné hodnoty, strategické umiestnenie obce, rozvinutý kultúrny život, silná identita občanov,
Príroda, pamiatky, tradície, školstvo.
hory, les
materská škola
ľudové tradície,kultúra,skanzen,železnička,známe osobnosti...
Čiernohronská železnica,Lesnícky skanzen
Páči sa mi krásna príroda, prostredie v regióne, rozvoj obce a zlepšovanie spoločenského života v obci.
klud a pokoj
nádherná príroda
Krasna priroda v blizkosti Národného parku Muránska Planina
Lesnícky skanzen
Príroda v okolí.
romovia
alesova zeleznicka, lanovka na chvatimech, chata bernardin, hajny grun, hlobisov, cierny hron,
restauracia koruna
Priroda
Priroda
vysoká kultúrna úroveň, množstvo spoločensko-kultúrnych akcií
pači sa mi,že je to môj domov a aktivity suvisiace s narodnym parkom inak nič
Hradová, kopce,hory
Lesnícky skanzen, ČHŽ, Lyžiarske stredisko, Dobročský prales, náučné chodníky, príroda
krásna príroda
Atraktívne prostredie, životné prostredie, krajina a vidiecky charakter územia
páči sa mi celkovo prostredie kde žijem a ako prvé sa mi vybaví miestna Čiernohronská
železnička,Vydrovská dolina-skanzem a nesmiem zabudnúť na Klenovský Vepor-každoročná turistická
akcia na počesť SNP.
Muráň sa nachádza v jednom z najkrajších kútov Slovenska, sú tu miesta na ktorých je stále čo
obdivovať a ziskat tým pokoj na duši ktorý okolitý negatívny svet neponúka, tam človek na chvíľku
zabudne na všetko. Ked zavriem oči tak vidím Muránsku planinu, skaly, kvety, stromy atd..
Muranska planina
Muránsky hrad, príroda, celkovo okolie.
krásne prostredie, lesnícky skanzen
Muránsky hrad, Veľká Lúka - kone, príroda, Muránske rodeo, Muránske buchty, páči sa mi tu bývať
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inde si to neviem predstaviť
V našej obci ma fascinuje príroda, ktorá nás obklopuje. Lesnícky skanzen, Dobročský prales,
Čiernohorská železnička to sú domény v našej obci obdivuhosné.
Krásna príroda
- dostupnosť vzdelania, kultúrneho a športového vyžitia, zachovávanie tradícií ( ľudových ), dostupnosť
informácií o spoločenskom a kultúrnom živote v obci, starostlivosť o seniorov, profesionalita
zamestnancov ObÚ - Vydrovský skanzen, Čiernohronská železnička, Dobročský prales, Vepor, folklórna
skupina, futbal, štátna cesta v dezolátnom stave, osady našej minoritnej časti obyvateľstva

krásna príroda, turistika, zaujímavá história, architektonické pamiatky
Fungovanie spolkov MS, JD, dychovka, ZUŠ, školský klub, materská škola
ochota zamestnancov obecného úradu
Lesnícky skanzen

spolupráca pri organizovaní akcii v lesníckom skanzene

Ciernohronska zeleznicka, Lesnicky skanzen
neviem čo sa mi páči
Peter Mináč , čierna diera
Hory, samá zelen, čerstvý vzduch,najkrajšie údolie v mojom živote - moj domov.
Priroda v okoli obce.
- pekná príroda - lesy - Eurosalaš
Všetko
Krásna príroda , veľa húb , veľa ovocia , skvelý ľudia , super komunita
klub dôchodcov
Spomienky
Multifunkcne ihrisko , sušička ovocia, posilňovna, knižnica
Príroda
Vybavenosť, aj keď veľa vecí pri tak veľkom počte chýba, neustále \\"vylepšovanie\\" obce, zapájanie
verejnoprospešných pracovníkov do prác v obci a zveľaďovanie obce
príroda
Hrad a muranska planina
Príroda , knižnica

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

neviem
Čiernohronská železnička, Skanzen, Dobročský prales
hory
Zachovalá príroda, tradície, železnička, ľudová architektúra, skanzen
nemáme cigáňov
príroda, lesy
Príroda. Cigáni
pekná príroda, cyklotrasy
príroda, skanzen, železnička
pekná príroda
príroda
Multifunkcne ihrisko ,
Pekné prostredie , príroda , knižnica , posilňovna
Detské ihrisko

Krásna príroda, Vydrovo, Lesnícky skanzen, ČHŽ, výborné možnosti na letné i zimné športy,
zachovávanie ľudových tradícií, ale aj rozbitá cesta /každý deň musia občania obchádzať výmole po
katastrofálnej ceste, nikde v blízkom okolí som nevidela horší stav vozovky/, minimálne napojenie na
kanalizáciu, žiadne chodníky, nekultúrne prostredie pred obchodným domom /Veľké obloky/ - prašné
parkovisko...
dobrá občianska vybavenosť, kvalitná škola, hasiči, dychová hudba, dostatok verejnej zelene

Príroda

Multifunkcne ihrisko

bývanie , susedia

Prostredie , bývanie
pekná príroda, posilňovna
Kostol
krásne lesy a príroda
Príroda
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Škola a škôlka
Základná škola a jej aktivity
Ihrisko
Obecné rybniky , multifunkcne ihrisko
Nová kontajnerova škola
Okolita príroda
Páči sa mi že starosta obce sa stará o občanov a starších ľudí
Lesy
Organizácia klubu dôchodcov

Prekrasna príroda
Okolita príroda
Pekná príroda

Položenie obce v muranskej planine

Krásna okolita príroda
Pekná krajina. Múransky hrad
Krčma
cestovný ruch (lyžiarske stredisko, lesnícky skanzen, ČHZ), cyklotrasy a turistické trasy a pod.
Kultúrne pamiatky , príroda

posilňovna , knižnica , multifunkcna ihrisko
Nič
Drevené sochy pri kostoloch
Príroda
Že mám prácu
Krásna príroda a okolie
Nič

Príroda
Kostol
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Zlepšenie lesných ciest

Okolita príroda
Susicka ovocia a zeleniny
Pekné tiché prostredie
športové podujatia , mikuláš
Príroda

Kostol , autobusová zastávka
Príroda
pokojné prostredie
Pokoj
Dedina bez rómov
Obec v tichom prostredí
Príroda
Pekná príroda
Pekná príroda
krajina
Pekná príroda , pokoj , kľud
Pekná príroda
Čistota obce , prostredie
Pekné prostredie , pokojné bývanie
Pokojné bývanie
Kľudne bývanie
Pekné bývanie
Dobré bývanie
Dobré bývanie
ČHŽ, krásna príroda
príroda
Dobročský prales, Skanzen vo Vydrove, ČHŽ
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príroda
Skanzen Vydrovo a železnička
Lesy
Životné prostredie
Relatívny pokoj
Skoro všetko
Príroda , zatiaľ ešte vidiecky ráz

Príroda

Krásne prostredie
Moja dedina.
prírodný potenciál
pasenie oviec
príroda
V poslednej dobe malo pozitivneho...... sa mi vybavuje...

Skôr ma napadne, čo sa mi nepáči. Pekná je len lokalita, v ktorej sa obec nachádza, ale ani to si tunajší
ľudia nevážia a znehodnocujú okolie neuveriteľným neporiadkom.
Krasne prostredie

Čiernohronská železnička
Krasna priroda
nádherná príroda
Vsetko preto tu zijem

Priroda

Ticho, pohoda, krásna krajina, ľudia ktorí si pomáhajú...
pekná príroda
Príroda okolo obce
príroda
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Pekné prostredie

domov, príroda, kultúra
domov
Nič

kultúra
príroda, ľudia
miesto, krajina kde sa nachádza
čiernohronská železnica, lesnícky skanzem, deň stromu, sprievodné akcie a aktivity počas celého leta
vydrovská dolina, príroda, folklórne podujatia, športové podujatia
čiernohronská železnica, veľké obloky
železnička, deň stromu
pekná príroda, čiernohronská železnička, skanzen, rôzne aktivity poriadané obcou - deň stromu,
fašiangy, katarínske dni apod.
čiernohronská železničky, folklórne podujatia
príroda
v súčasnosti železničky, v minulosti aj dobročský prales a klenovský vepor
príroda
príroda, lesy, železnička
turistika
turistika a rôzne aktivity
železnička, lyžiarsky vlek

príroda, skanzem, železnička, prales, okolie Dobroč.kostola
príroda, lokalita, domov
železnička
železnička, skanzem
skanzem, železnička, tradície
železnička, skanzen, tradície
povstalecká obec, ČHŽ, Dobročský prales
ČHŽ, skanzen
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reprezentácia obce (Katarínske dni, Bačovské dni, De§ stromu) rozšírenie trate železničky, fašiangy
železnička, skanzen
skanzen, železnička
železnička, skanzen
vydrovská dolina, železnička, fašiangy
železnička, skanzen
skanzen
príroda
príroda
skanzen, podujatia, železnička
príroda
dobročský prales, železnička, skanzen
železnička
železnička, dobročský prales, skanzen
skanzen, železnička, krásna príroda
skanzen
príroda - hory
lesy, príroda
príroda, kultúra
skanzen
železničky lesy
železnička
skanzen, železnička, lyžiarsky vlek, vydra
železničky, dobročský prales, skanzen
vydrovo - skanzen, železnička
skanzen

ČHŽ, FSK, skanzen
prírodné podmienky, pamiatky, miestne tradície
ČHŽ, FSK
skanzen, bačovské dni, tradície, folklór, rôzne spoločenské akcie
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príroda, FSK, ČHŽ, NO - vydra
Kýčera, skanzen, príroda
ČHŽ, skanzen, hory
príroda, tradície
skanzen, ČHŽ
železničky, skanzen, Kýčera
skanzen, ČHŽ, panoráma obce, kultúrne podujatia
ČHŽ, skanzen
skanzen, príroda
ČHŽ, skanzen, bačovský deň, bežím pomáhať, katarínske dni
ČHŽ, skanzen
ČHZ, skanzen, príroda, panoráma obce, Kýčera
zachovávanie tradícií, príroda, charitatívne akcie, skanzen
ČHŽ, skanzen
skanzen, prales, FSK
prostredie okolo obce
skanzen, fašiang
krásna príroda, skanzen, ČHŽ, celkový CR v ČB
ČHŽ, skanzen, lyžiarske stredisko
skanzen, vydrovo, železnička
príroda, tradície
okolitá príroda
skanzen
železnička
skanzen, železnička
panoráma obce, skanzen, železnička
celkový vzhľad obce, rozloha, poloha, ČHŽ, skanzen
krásna príroda Horehronia, prales, skanzen, železnička
deň stromu, skanzen, Kýčera
páči sa mi celkovo ČB
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Kýčera, skanzen, prales, železnička
okolie, príroda
príroda, lesy, pamiatky
príroda, folklór, ČHŽ, fašiangy, deň stromu,
skanzen, vepor
domov, príroda
krásna príroda -lesy
rodina, príroda

detstvo, vychádzky do prírody
pocit domova, rodina, príroda

kľud, pokoj, dobré vzťahy, kultúrny život
priateľský vzťah medzi ľuďmi
kľud a ticho
žila tu terézia vansová
príroda
príroda, rodina, oddych
rodina, detstvo, príroda

príroda, domov
kostolík, MŠ - pekne zrekonštruovaná, úžasní personál
krajina
krajina, príroda

krásne horské prostredie
krásne prostredie, dobré spolunažívanie občanov

príroda

hory, lesy, hasičňa
rekonštrukcia tanečnej sály na ihrisku, dni obce
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domov
pohoda, scenéria
čistý vzduch
krásna príroda
kultúrne a športové podujatia
krásne prostredie
dni obce
obchod, krčma, pizzeria, ihrisko
príroda, veľa mladých rodín
príroda
história
príroda

príroda
príroda, história
príroda
príroda
množstvo kultúrnych podujatí a stým spojených kultúrnych a športových kolektívov, ktoré však
upadajú pre nezáujem spoluobčanov mesta
príroda
príroda, kultúrne pamiatky
príroda

príroda
strom tis
príroda
príroda

lokalita v ktorej sa usídlili moji predkovia
príroda
športový areál
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domov
príroda
príroda divadelníctvo
turistické aktivity
príroda, kultúrne pamiatky
okolie, príroda

príroda
škola, príroda, spolupráva s MZ nástenky na celej mur.planine
príroda,. ochotnícke divadlo
príroda
príroda, hory
príroda
príroda
príroda

aktivity

rekonštrukcia banky, chodníkov kúpalisko, nová strecha na šťavici pri dobrej vode
aktivity - ochotnícke divadlo, parný vláčik
príroda, prostredie, oddych, relax
príroda, ochot.divadlo, kúpalisko
Skvelé možnosti na rekreáciu a športy - blízkosť viacerých lyžiarskych stredísk, Čiernohronská
želecnička, biatlonový areál Osrblie. Množstvo cyklistických a turistických trás
Priatelia a prastredie
Priatelia a prastredie
Priatelia a prostredie
Poloha obce, dostupnosť turistických atrakcií (Čiernohronská železnica, Nízke Tatry...)

Hlavne pokojné prostredie a pekná príroda okolo :)
bohatý kultúrny život
príroda
Príroda
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príroda
Priroda,kultura,turistika
pekná príroda
Materská škola
príroda, obec je udržiavaná v čistote

nádherná scenéria čistej prírody

národné biatlonové centrum krásna a čistá príroda
biatlon čistota obce spolunažívanie občanov
príroda, čistota obce
čistota obce
príroda, biatlon
príroda, čistota obce
čistota v obci

neďaleká Čiernohorská železnička, ktorej zástavka je pri Obci, vrch Chvatimech - bývalé lyžiarske
stredisko a samozrejme naše zvyky a tradície zachované po desiatky rokov.
úžasná príroda
Obec Valaská je situovaná vo veľmi peknom prostredí. Páči sa mi občianska vybavenosť vo Valaskej.

jazierko s labuťami v Starej Valaskej
kultúrne a spoločenské podujatia, podmienky vzdelávania našich detí, športový život v obci
v obci základná škola so svojím kvalitným vybavením, v regióne ČHZ
prostredie,
Bola to pekná krajina, ale zničili sme ju.
tradície a kultúra, školstvo
Krásná príroda, ktorú však nevieme správne a múdro využívať pre cestovný ruch a zviditeľnenie našej
obce a regińu.
Dobrá vybavenosť ovce, školy, škôlka, zdravotné stredisko, obchody.
Aktivity- športové, kultúrne, separácia odpadu
o
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kultúrna jeseň dychový festival
neschopnosť obecneho uradu

Kultúrne a športové vyžitie
Najviac region v ktorom žijem.
Priroda. Rieka Hron a Cierny Hron.
Krasna príroda,dobrá poloha na turistické aktivity
V našej obci je prekrásna príroda taká sa hocikde nevidí. Sú tu veľmi dobrí, ochotní a úprimní ľudia,
ktorí sa taktiež hocikde nenájdu. Proste je to rozprávková krajinka :)
železnička

Vepor. Dobrá úroda. U Fajtov netečie voda.
priroda, skanzen, železnička
krása prírody, kultúra
Prostredie muranska planina

Muránsky hrad, národný park
NP MP, Muránsky hrad, kostol, príroda
Muránsky hrad, NPMP
hrad, príroda
hrad, príroda
hrad, príroda
príroda
príroda

príroda, panoráma, pokoj, kľud
NP MP, muránske buchty, kone

príroda

hrad, múzeum
hrad
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hrad

príroda
priroda
NPMP, hrad
NP MP, múzeum

hrad, múzeum, kone
hrad, mútzeum, chov koní, lykovec muránsky

pamiatky

príroda
krčma
dobrá kultúra
služby
zvyky
park, kultúra

pekné prostredie
príroda
ústretovosť ľudí
spolupráca s obcou
príroda

príroda, okolie
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9. Čo by ste vo Vašej obci/regióne zlepšili, s čím nie ste spokojní/á?
služby, propagácia regiónu
aby vedenie obce dávalo väčší priestor mladým ako kupovanie si hlasov starších, napriek mojej úcte k
nim....zmenila by som vedenie obce
všetko
Všetko od primátora až po žiakov stredných škôl zapojiť sa do čistenia mesta vodných tokov ,skládok
,kosenia ,rozvinúť agroturistiku....
- vzájomná spolupráca subjektov súkromného a verejného sektora (hlavne väčší záujem zo strany
súkromného sektora), ako základný fundament ďalšieho rozvoja - vzhľad obce - cesty, chodníky,
námestie - všeobecný záujem ľudí o veci verejné (najmä mladí ľudia) - čistota obce (neporiadok,
nelegálne skládky, smeti) - ale to by malo byť asi v hlave každého obyvateľa
Doprial by som obci trochu viac kultúrnych a športových podujatí.
- s celkovým vzhľadom obce (vstup do obce, \\"námestie\\", pozemok s bývalou pílou,..) - s
nedostatočným množstvom stravovacích zariadení pre turistov (napr. typická koliba so salašom
prístupná verejnosti) - so zlou infraštruktúrou - vybudovanie oddychových zón - prepojenie obce Čierny
Balog s Hroncom (Hrončianska dolina)
V našej obci by som konečne privítala kanalizáciu a s tým spojená aj oprava miestnych komunikácií.Čo
ale veľmi chýba sú športové aktivity pre deti.Inline dráha nie je len pre deti ale privítali by ju aj ľudia
všetkých vekových kategorií.Najbližšie sa dá korčuľovať až v Brezne.A tiež zimné korčuľovanie.
cestovný ruch
infraštrukturu , zlepšenie turistických atrakcíí , vybudovanie stravovacích zariadení pra turistov aj
miestnych obyvateľov , zlepšenie parkovania , ...
fungovanie samospravy, posty, podpora turistickeho ruchu
neprofesionálnosť a nekompetentnosť starostu, jeho nerovný prístup ku všetkým obyvateľom obce,
nijaké aktivity v obci, ktoré by viedli k prepojeniu rómskej a nerómskej skupine obyvateľstva,
segregácia, minimálne zverejňovanie faktúr obcou, prijímanie zamestnancov bez VK, prijímanie
nekvalifikovaných zamestnancov, minimum akcií pre mladých, nijaká podpora DHZ, nijaká spolupráca s
katolíckou cirkvou...
výzdoba v obci, reštauračné služby, služby pre turistov, zlepšiť spoluprácu medzi poskytovateľmi
turistických atrakcií, prírodné kúpalisko, zľavy pre občanov
Infraštruktúru- cesty a chodníky, riesenie rómskej problematiky, priniesť viacej kultúry do obce
Slabšia občianska vybavenosť, nedostatok informácií v rámci cestovného ruchu v súvislosti s naším
regiónom , nedostatok spolupráce zo strany obce Michalová, nedostatočná ponuka športovísk prípadne
kúpalisko a pod. kde by zmysluplne trávili voľný čas naše deti či mladé rodiny.
neaktívna samospráva
starostlivosť o zeleň. Nie som spokojný s nepokosenou trávou na malej stanici a budovu treba zvaliť,
prípadne opraviť. Pri vstupe do Tisovca to robí zlý dojem.
Kvetinová úprava verejného prostredia, parčíkov, zástaviek, hlavne v centre. Chodníky.
Služby pre cestovný ruch...
spoluprácu všetkých ľudí..nie len pár osob pokope...a snahu niečo urobiť pre dedinu
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- zvýšiť aktivitu obyvateľov a obnoviť aktívne spolunažívanie - rozšíriť služby v obci (čerpacia stanica,
opatrovateľky, doplnkové služby, kvalitnejšie obchody a väčšia rozmanitosť obchodov) - väčšia
spolupráca obcí v území - zlepšenie práce samosprávy, slabá odbornosť poslancov - vybudovať lokality
pre voľnočasové aktivity
Kvalita miestnej infraštruktúry(hlavne miestna komunikácia)
napáči: vypočítavosť a egoizmus niektorých osôb zlepšenie: komunikácia, empatia
Podpora organizácii reprezentujúcich obec v iných regiónoch (napr.: šport, Dobrovoľný hasičský zbor)
zo strany obce.
zvýšiť zamestnanosť a kúpyschopnosť obyvateľov mesta, podpora Tisovčanov v podnikaní, chýbajú
malé obchody, nemáme služby, zvýšiť turistický ruch, zveľaďovať mesto a rozvíjať to, čím sa môžeme
pochváliť, udržať mladých ľudí, tým, že sa budú vedieť presadiť, stavať na tom, že máme nádherné
okolie a schopných ľudí
Ja som v podstate spokojny...
infraštruktúra - cesty, chodníky, osvetlenie
centrum obce, riešenie rómskej problematiky
Infraštruktúra.... Otrasné cesty!!!každý turista sa čuduje co to za rozbitú cestu máme cez Čierny
balog.... Ďalej problém je z vodou...každý týžden niekde roztrhne potrubie...voda tecie skoro celý rok
mierne žlta...
zlepšenie podmienok pre podnikanie miestnych v rozvoji mäkkého turizmu a agroturizmu, vytvorenie
priestoru pre šport mladých, ktorý hoc majú veľký potenciál nemajú ho momentálne kde využiť a
rozvíjať, zapojenie viacej ľudí do kultúr. diania, zmena postoju dnešného lesného hospodárstva, ktoré
vôbec nerešpektuje snahy o rozvoj a zveľaďovanie turizmu, naopak z tohto pohľadu pôsobí naše
lesníctvo pomerne nekoncepčne (frekventovaná ťažba v lokalitách rekreácie, priestor pre pre
prekategorizovanie hosp. lesov na lesy osobitného určenia - lesy rekreačné)
Znečisťovanie prírody, nedostatok detských ihrísk a mobiliárov, nedostatočná dopravná a
komunikačná infraštruktúra (chodníky, cesty, mestský rozhlas), vysoká nezamestnanosť, narastajúce
problémy s rómskym obyvateľstvom.
kvalita životného prostredia - zlievareň zdroj znečistenia
informovanie občanov s vecami verejnými obce aj po 15.00 hod.
infraštruktúru,viac zviditeľniť obec,dopravné značenia,prechod pre chodcov,kultúrne podujatia,lavičky
popri Hrone na Balogu v parku, športový areál ...
služby pre turistov,stravovanie
Cestná komunikácia
cestu
turistický ruch-žiadny, ubytovacie zariadenia pre turistov- žiadne,kultúrne pamiatky v okolí
nesprístupnené pre verejnosť, sú v zlom stave... stravovacie zariadenia- minimum, vysoká
nezamestnanosť, množstvo ľudí, ktorí dlhé roky nepracujú ani nemajú snahu sa zamestnať,... je toho
veľa... Slabá propagácia regiónu a málo aktívnych ľudí...
pristupove cesty v obci, nedostatok ubytovacich zariadení, nedostatok reštaurácii,

Aktivitu občanov, zamestnancov mesta, úradu. Ide zväčša o pasívnych, hodnoty nevytvárajúcich
dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

obyvateľov mesta.
služby obyvateľom - najmä remeselné - drobné opravy
cesty, moznosti ubytovania na urovni, rozvoj cestovneho ruchu, propagacia regionu, obce. avsak bez
ubytovania v obci, nemozem robit turizmus, oprava fasad budov, znizit pocet krciem a opilcov
Viac sa venovat romskej mensine. Pani poslanci by sa mali ist pozriet ako ziju romovia na rimavskej
pile hore na luke.
Vzhlad, sluzby pre obcanov a nastevnikov mesta
kvalita ciest, uprednostňovanie záujmov mesta pred záujmom obce ktorá patrí pod Tisovec, korupcia
celkovo uplny nezaujem zo strany obce vo všetkych odvetiach či už šport,kultura,podmienky pre život
občanov sa neustale zhoršuju....nečinnost v otazke neprispôsobivych občanov a celkovy upadok obce v
poslednych 10 rokoch...rozkradanie obecnych lesov neprispôsobivimy a par vyvolenimy...takže v
prvom rade by som vyhadzal celi obecny urad a začal odznova
S čistotou v niektorých častiach mesta,mali by ste viacej apelovať na občanov rómov ale aj iných napr.
občania v bytovkách, ich okolie, kontajnery, smeti, neochota zúčastňovať sa spoločných brigád/ako v
minulosti/ čo by som zlepšila/ návrhy: zamestnať mladých ľudí, motivovať miestne podniky o voľných
pracovných miestach, dať im nejaké výhody,príspevky na novo vytvorené miesto/ale určite na to mesto
nemá peniaze ... Zaktivovať res.obnoviť športové podujatia, napr. stolný tenis
stravovacie možnosti (aspoň sezónne)
- Viac možností pre turistov - relax centrum, kolky ....., Niečo kde sa môžu zabaviť obyvatelia ako aj
turisti sa prijateľné ceny - Cyklochodník, chodník na korčuľovanie, kúpalisko ... - Samozrejme by som
privítala viac pracovných príležitosti pre obyvateľov. Chýba mi ponuka pracovných miest hlavne pre
ženy.
cesty, chýba centrum obce, kanalizácia, chýba drobná architektúra, nevyužitie zdrojov už existujúcich,
slabá forma podpory podnikania a tvorby pracovných príležitostí obmedzené využitie lokálnych zdrojov
To je skôr celoplošný problém-kanalizácia
Mame čo zlepšovať, v prvom rade by si mali ľudia viac uvedomovať to pekne okolo nás a nemali by to
znečisťovať a inak ničiť, už na školách chýbajú hodiny ktoré by sa venovali viac životnému prostrediu,
lebo rodičia veľa krát dávajú deťom zlý príklad. Po Muránskej planine chýbajú cyklistike trasy.
Sprístupnil by som niektoré vyhliadky a chcelo by to ešte lepšiu propagáciu a spoluprácu so štátnymi
lesmi a ochranou prírody.
Zamestnanost
Je potrebné vybudovať cyklochodník medzi obcami Muránska Dlhá Lúka a mestom Revúca, nakoľko v
posledných rokoch sa zvyšuje počet cyklistov a chodcov na ceste pre motorové vozidlá a dosť
obmedzujú a ohrozú plynulosť cestnej premávky ako aj samých seba kedže cesta je pomerne úzka.
zlý stav ciest, chýbajú chodníky, málo kultúrnych podujatí
znečistenie potokov, vysoká nezamestnanosť, neschopnosť komunikácie medzi občanmi a obecným
zastupiteľstvom, neprispôsobilý rómsky spoluobčania, oprava miestnej komunikácie, slabý turistický
ruch.
Nie som spokojná s cestnou komunikáciou, ktorá je v našej obci v katastrofálnom stave... nehovoriac o
chodníkoch, ktoré chýbajú v celej obci ...Ďalej mi prekáža centrum obce, ktoré je nie
modernizované...(žijem tu tridsať rokov, ale nemáme žiaden park, fontánu, žiadne lavičky, ba donca ani
reštauráciu, kde by bola možnosť stravovania...
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Znížila nezamestnanosť, vytvorenie priestorov pre mladých ľudí
- kanalizácia - niektoré miestne komunikácie - deficit lekárskej starostlivosti - bezcielne potulovanie
cigáňov po obci

Chýbajúce cyklotrasy, málo kultúrno-spoločenských aktivít, chýba mi rozvíjanie tradícií
Chodníky, cesty, neexistujúce dopravne značenie, chyba semafor cez cestu I/66, kanalizácia v zlom
stave, prístup obecného úradu k obyvateľom, netransparentnosť hospodárenia obce a jej s r.o. Valbyt,
predražené investície, ktoré sú vykonané nekvalitne, zle využívanie VPP pracovníkov, biedna udržba
ciest a chodníkov v zime, zanedbana bezpecnost na ihriskach
cesty odpady
Služby v gastronómii

prepojenie lesníckeho skanzenu s obcou: udržiavať v dobrom stave obecný chodník vybudovať chodník
pre cyklistov a peších na hlavnej ceste vymyslieť pešie prepojenie popri železničke

Cesty su v katastrofalnom stave, malo aktivit pre deti neromskych obcanov, chyba tu kupalisko
kanalizácia
Vymenila by som primátora
spolupráca s občanmi, viac kultúry, viac všímat mladež, organizovať nejaké zaujímavé podujatia, a v
obci Čierny Balog, určite vyjst v ústrety s pozičaním skolskej jedálni a kuchyne pre občanov v obci, iste
si škola može dovolit prenajímat a získané prostriedky použit na skráslenie jedálne,alebo nakúpenie
potrebných vecí pre školu. Ludia v obci sú aj postihnutí,starí a školská jedálen je jednou z najlepších
miestností ktorá može poslúžit bezbarierovo. Občania musia z obce utekat a hladat zariadenia v iných
dedinách. Ked v iných obciach slúži školská jedalen pre občanov v Ciernom Balogu to nejde, lebo sa to
nedá ekonomicky zvládnut? pri tolkých studovaných ekonomoch, čo obec má? Určite sa to dá ošetrit,,,,
Starostlivost o cintorin, Cistota namestia, znicene lavicky na namesti.
- prácu starostky a obecného a zastupiteľstva - skrášliť centrum obce - spolunažívanie občanov informovanosť (obecné noviny, zlepšiť internetovú stránku obce) - separovaný zber odpadov kanalizácia nie je
Menej sa starať o cigánov a viac o bielych
Kanalizácia , chodníky pre chodcov , menej rómov, čistejšie prostredie
vybudovať chodníky
Nič

Cigáni , staré tetky
Momentálne veľmi v obci chýba lekáreň - čo sa ale časom má zmeniť, uvidíme. Ďalej sa mi zdá
smiešne, že máme v obci vlastnú pekáreň, a nevyužívame ju naplno - ako je možné, že pekáreň je
priamo nad predajňou Jednoty a o tretej nekúpite chlieb? Chýba mi výmena okien v MŠ. Hrôza a des je
miestny rozhlas - nefunguje, nerozumieť mu.
vybavenosť

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Že sa preferujú rómovia a dôchodcovia
Vybudovať oddychovú zónu v obci
Kanalizácia , chodníky , elektrina na multifunkcnom ihrisku a osvetlenie

zdravotnú starostlivosť MUDr. Hudec protipovodňové opatrenia poslancom je obec ľahostajná, nie sú
tam pre dobré veci obce
Reštauračné služby, nie je tu bežne kde sa najesť
infrastrukturu
Klásť väčší dôraz na ochranu životného prostredia a s tým spojenú environmentálnu výchovu občanov.
Viac zapájať rómskych spoluobčanov do obecných aktivít, aby sa podieľali na rozvoji obce a aby si
začali vážiť svoje prostredie a neznehodnocovali ho. Ak je to možné, znížiť dopravné zaťaženie
miestnych komunikácií, obmedziť dopravu nákladných áut v obci.
fungovanie malých obecných prác
zlé cesty, nezabezpečené proti povodniam
Zlepšiť treba cesty, cigánsky problém, je ich veľa, sú drzí, neporiadni.
hlavne zlé cesty, centrum obce
infraštruktúru
chodníky a kanalizácia
kanalizácia
Neprijimat ďalších cigánov do obce
Cesty, hlavne uličky
Kanalizácia , detské ihriská
Chodníky

Cesta 2. triedy /tento rok sa nikto neunúval ani poplátať výtlky/, žiadne napojenie na kanalizáciu
Rekonštrukcia námestia, ciest a chodníkov - ul. Hronská, opraviť autobusovú zastávku v smere do
Hronca, chýba dopravné značenie v obci - nebezpečná cestná premávka; takmer žiadne ubytovacie a
stravovacie zariadenie; nevyužitý potenciál lanovej dráhy na Chvatimechu; takmer žiadny cestovný
ruch - žiadna príležitosť pre turistov; slabá komunikácia s verejnosťou; nezapájanie sa obce do
regionálnych aktivít; dychovej hudbe treba nové nástroje; príležitosť pre kultúrnu spoluprácu - dychová
hudba, spevokol, hasiči; v obci chýba sála na usporadúvanie zábav, plesov - taká veľká obec a nemá
takéto priestory - ideálne by bolo prispôsobiť súčasnú sálu kultúrneho domu - zasúvacie hľadisko, čím
by vznikla všestranne využiteľná sála

Ľudia

Chodníky , kanalizácia
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Chodníky , kanalizácia
Chodníky , kanalizácia
Rómsky spoluobčania
Obyvateľov
práca a pracovné miesta , chodníky
Pracovné miesta, súdržnosť občanov
Vybudovanie chodníkov, medziľudské vzťahy , športové podujatia pre deti
Pracovné miesta
Mohlo by tu byť viac práce za dobré finančné ohodnotenie
Aktivity pre mladých, zábava
Detské ihrisko
Vedenie a profesionalita služieb obecného úradu
Viac aktivít pre mladých
Pohostinstvo
Smeti okolo rómskych domov , prisťahovalci

Chodníky pre chodcov ,
Viac zelene , chodníky , cesty
Kanalizácia a chodníky , zlepšiť výchovu rómskej komunity
Máme veľa rómov cudzích
Medziľudské vzťahy , nečistoty v ciganskej osade
Prístup občanov k danej problematike
Medziľudské vzťahy, chodníky

Odsťahovať rómov

Oprava ciest
cesty, chýba stravovacie zariadenie v centre, miestny rozhlas
Informovanosť prostredníctvom tlače

internet v obci ( optický )
dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Cesty v dedine
Opravovna na bicykle
Viac pracovných pozícií
Bytovka
Som spokojný
Kanalizácia

Deportovať rómov do iného regionu napríklad bratislava nech si ich užijú , devastuju prírodu
Kanalizácia
Detské ihrisko , oddychova zóna
Nedostatok pracovných pozícií

Málo aktivít pre mládež
Doprava , obnovenie železníc
Cesta , internetové pripojenie
Cesta , ihrisko
Miestne komunikácie
Miestna komunikácia
Miestna cesta
Dopravné spojenie
Obecná cesta
Ekonomika
Cesta
Cestná komunikácia

Oprava budov , cestovný ruch , vytvorenie pracovných miest
Oprava budov , kanalizácia

Málo autobusových spojov , zlepšiť kvalitu ciest , zlepšiť kultúrny život

Vzťahy medzi ľuďmi
Spolužitie občanov
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Zlepšenie dopravného spojenia
Dopravné spojenie
Spoločenský život v obci
Málo sa stretávajú ľudia
Komunikácia medzi ľuďmi
- momentálne nespokojnosť so zásobovaním pitnou vodou
kanalizácia
Vytvorenie oddychovej zóny pri nákupnom stredisku Čierny Balog, vybudovanie chodníkov v rámci
celej obce,
služby
Dokončiť kanalizáciu,opraviť cesty.
Slabá podpora pre podnikateľov
Služby , kanalizácia
Služby , obchodné , zdravotné
Kultúra

Úprava ciest
Kanalizácia

Kanalizácia , mraziaci box pre mŕtvych, výsadba stromov
Zlepšila by som, služby obchodov aj ked je to dedina, obchod by mal byť lepšie vybavený.
infraštruktúra, cesty, kanalizácia
informovanosť
špina kde sa človek pozrie najmä v rieke Rimava ale taktiež zanedbané a neupravené domy. Ak
chceme aby sa Tisovec v blízkej dobe nevyľudnil malo by sa uvažovať vytvoriť nejaké stavebné
pozemky, ktoré by sa predávali za rozumné ceny

Rozhodne by to bola čistota lesov, lesných ciest, vodných tokov a pod. Veľmi chýbajú cyklochodníky,
ktoré sú na západe úplne bežné a využívajú ich cyklisti, bežci, korčuliari, starší ľudia na prechádzky,
mamičky s kočíkmi, pretože vedú mimo frekventovanej premávky.

všetko
Stav ciest... napríklad príjazdová cesta popri tržnici ku pekárni a zástavka ... veľká prašnosť...
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Služby občanom
zmodernizovať a doplniť chýbajúce osvetlenie
Myslenie ludi a hlavne cezpolnych

Infraštruktúru

Spojenie s ostatnými obcami, vytvorením spoločných podujatí, obnovou školy V prírode by sa obec
zviditeľnila A priviedla by do obci nových ľudí, čím by sa museli zlepšiť služby A zvýšiť ich objem
viac ubytovacích možností, nejaké prírodné kúpalisko, viac cyklotrás, nejaká prírodná \\"U\\" rampa
(prípadne okruh, trať na zjazd - downhill) a hlavne PROPAGÁCIA!!!
Odpadky, plné kontajnery pri obchodnom centre, potok plný odpadu, chýbajúca kanalizácia v
niektorých častiach obce, chýbajúci rozvod plynu, cesty samá jama, v dedine chýba reštauračné
zariadenie- jedna pizeria je málo.
vedenie obce
Kanalizácia, chodníky, služby

rozšíriť v spolupráci so ZŠ športové a kultúrne akcie, (nie len futbal a Michalské hody) prospelo by aj
nejaké kúpalisko a samozrejme rozšírenie ubytovacích kapacít či už v súkromí alebo nejaké penzióny
aktivita obecneho zastupitelstva a starostky, čistota, poriadok
Všetko

prestali zbierať plast,
komunikácie, čistotu obce a okolia, lepšie hospodárenie v lesoch
hlavne cesty a okolie, životné prostredie
infraštruktúra
infraštruktúra, služby pre obyvateľov
cesty
cesty
cesty
verejné stravovanie priamo v obci
udražiavanie verejných priestranstiev, služby
infraštruktúra
infraštruktúra, usmiate tváre v potravinách COOP Jednota a prístup k ľudom, parky
cesty
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vybudovať chodníky
vybudovanie chodníkov pri hlavnej ceste
stravovanie - služby s ním pojené

centrum obce pred nákupným strediskom Jednota amfiteáter vo Vydrovskej doline
úprava priestorov v centre obce - pred nákupným strediskom Jednota
cesty
kanalizácia, cesty
miestne komunikácia, niektoré mosty sú v havarijnom stave

cesty miestne
cesty
rozšírenie stravovacích možností, hlavne počas letnej a zimnej sezóny, úprav a verejných priestorov,
kanalizácia
cesty
cesty, úprava Hrona
cesty, chodníky, úprava hrona
dokončiť kanalizáciu zapájať do roboty viac cigáňov
chodníky, cesty, úprava Hrona
zdravotníctvo, cestné komunikácie
nie som spokojný s cigáňmi
viac možností pre deti a mládež zdravotné služby
okolie obecného úradu, zdravotného stredika
odstrániť rómov za obec
cestné komunikácie

cestné komunikácie, rozvoj cestovného ruchu
cestná komunikácia
cestná komunikácia
cesty, stravovacie zariadenia, obchody - slabo zásobené
cesty, stavovacie služby
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cesty, pomoc od obci
cestné komunikácie
spolupráca predstaviteľov - skanzen, železnička, vydra, lyž.vlek - rešpektovať a pomáhať si navzájom
s rómskou menšinou
s rómskou menšinou
smetisko na pozostatkov z píly dva futbalové kluby

cestné komunikácie, osvetlenie
cestné komunikácie, zdravotné služby, verejné priestory
cestné komunikácie
cestné komunikácie, kanalizácia, spoluobčania
sociálne služby, spoločenský život,,čistota obce
zdravotné a sociálne služby, cesty, chodníky
rozvoj CR, infraštruktúra
správanie spoluobčanov - rómov cesty
infraštruktúra, zdravotné služby
miestne komunikácie, chodníky, služby
cesty, služby, chodníky, pitný zdroj
cesty, vodný zdroj, sociálne služby,, stravovanie, kanalizácia
infraštruktúra
infraštruktúra
spoločenský život
miestne komunikácie, chodníky, upraviť okolie hlavne v rómskych častiach, úprava ciest počas zimy,
služby - stravovanie apod.
miestne komunikácie, chodníky,športové centrá
sociálne služby, bývanie pre mladé rodiny, cesty, chodníky, vodovod
viac športu, športových aktivít
starostlivosť o starších občanov
chodníky, vodovod, kanalizácia, stred obce
cesty, nočné osvetlenie
rómska problematikla cesty a chodníky spoje, sociálne služby
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cestovný ruch, viac kultúrnych podujatí
infraštruktúra, ľudské povahy - korupcia, majetníckosť
infraštruktúra
infraštruktúra
služby
mentalita ľudí, neporiadok okolo rómskych osád (Jánošova dolina), ale aj niektroých domov, potokov,
absentujú chodníky
cesty, kanalizácia, rozvoj podnikania
cesty, rozvoj podnikania, turizmus, rómsky problém
kanalizácia, miestne komunikácie
bývanie pre mladých, služby obyvateľom, podpora podnikania
bývanie pre mlydých, zapájať rómov do prác cesty, služby, viac propagácie
život seniorov - viac aktivít sociálne služby
cesty, čistota obce, stravovanie v obci
cesty, nočné osvetlenie, meškanie spojov
námestie obce
spolužitie občanov
viac práce
viac pracovných príležitostí skrášliť okolie mesta
futbalové ihrisko, chodníky pri hlavnej ceste R.Píla
chodník na hlavnej ulici R.Píla
chodník na hlavnej ulici R.Píla kamerový systém, meranie rýchlosti na hlavnej nové detské ihrisko uzavreté len pre slušných a čistých ľudí
chodníky na hlavnej ulici R.Píla úprava vlakovej stanice
viac práce, viac spoločenských akcií pre mladých, detské ihrisko
chýbajúce chodníky na hlavnej R.Píla
chodníky R.píla doasfaltovanie ulíc zavedenie kamerového systému
mäsiareň
1 stránkový deň pracovníka MÚ 1 deň ordinácia lekára
infraštruktúra - cesty
vyasfaltovať cesty R.Píla organizovanie akcií
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chodník
viac akcií v dedine R.Píla
cesty a chodníky
viac práce, akcií
chodníky, chýbajú športoviská - zamknuté ihrisko, nefunkčný lyžiarsky vlek, chýbajúce cyklotrasy
chodníky
chodníky, zóna oddychu

kanalizácia, rozvoj športu a kultúry, posedávanie mladých po obci v noci, nezanestnaní popíjajú....
ničenie obecného majetku
kanalizácia, ihriská, zapájanie mladých chýba

cesty
s DHZ

bočné ulice nemajú opravené cesty, označenie ulíc tabuľkami, detské ihrisko + pieskovisko
veľmi málo aktivít a hudobných podujatí
cesty
chodníky, miestne komunikácie, nočný kľud v strede obce
chodníky, oddychové zóny pre matky s deťmi
chodníky

vedenie obce
málo vecí pre mladých, nemajú kam chodiť, ihrisko je zamknuté, pokazené zástavjky, chýbajú
preliezky pre deti alebo jazdecká škola apod.
chodníky
stav požiarnej zbrojnice
infraštruktúra
kanalizácia, služby, športové a kultúrne podujatia

služby pre občana
vzhľad mesta, rozvoj CR
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vzhľad msta, rýchlejšie riešenie problémov
priestranstvá pre deti
málo podporované niektoré aktivity ktoré nevyšli z iniciatívy mesta (práca súborov a reprezentovanie
sa) málo podujatí pre možnosť vyžitia sa detí (detské centrá pre dospievajúce deti)
mesto z roka na rok upadá, kúpyschopnosť ľudí je nižšia, nezamestnanosť sa zvyšuje, počet rómov
rastie, hlavne prisťahoivaných - cudzích, námestie večer po 17.00h. patrí rómom
hráme sa tu na CHKO, pre ochranu zákonom chránených rastlín sa nespáva, ale pohodené plastové
fľaše a odpadky nevadia nikomu...

romovia
možnosť zamestnať sa
znečisťovanie prírody
vysoká nezamestnanosť, odliv mladých ľudí za prácou
zlepšiť podporu mladých nespokojnosť s rómskymi osadami
policajné hliadky
výpadky elektrickej energie vybudovať zberný dvor na odpad
nezamestnanosť
kvalitnejšia úprava trávnych porastov v okolí ciest viacej zamestnať VPP skorumpovanosť
výpadok elektrickej energie z dôvodu poškodzovania stromami
všetko sa dá zlepšiť
pracovné príležitosti infraštruktúra
zlepšenie podmienok pre mladých, aby neodchádzali
aktivity pre mladých málo
cestovný ruch, nezamestnanosť
zdravotná starostlivosť služby obyvateľom - opravári, čistiareň
zdravotníctvo
služby, železnica, obchody ochrana ŽP, prírody a fauny
nezamestnanosť
neprispôsobivosť rómskych občanov
tvrdšie sankcie pre neprispôsobivých spoluobčanov, neplatičov zvýšiť počet mest.policajtov + nočné
hliadky zákaz používania alkoholu na ver.priestranstvách
riešenie rómskej otázky zvýšenie životnej úrovne
čistova vodných tokov, nízky počet mest,politajtov, rastúca kriminalita čierne skládky, hracie automaty
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nezamestnanosť
nezamestnanosť
úprava domov
nezamestnanosť
rómsky spoluobčania na námestí nový veľkoobchod
prístup zamestancov úradov nezamestnanosť
nezamestnanosť
znečistená Rimava, rómovia na námestí
Zlepšiť by sa mali hlavne cestné komunikácie - obnova asfaltových kobercov, vylepšenie a doplnenie
značenia turistických trás. Zlepšiť by sa tiež mala \\"reklama\\" pre náš región v rámci Slovenska ale aj
okolitých krajín
Podporu podnikatelov a pracu s mladezou
Podporu podnikatelov a pracu s mladezou
Všetko
Infraštruktúra, kanalizácia, miestne komunikácie
Z hlučnosťou Zlievarne Hronec
V podstate je to OK ... čo mne osobne vadí najviac je \\"Slabé \\"autobusové spojenie (malá frekvencia
) s najbližším mestom Brezno aj v neskorších večerných hodinách resp. absencia prípojov k vlakom do
BB alebo iných miest . jednoducho povedané auto je nutnosť ...
chcela by som chodníky popri hlavnej ceste
služby
Prístupové cesty, kanalizácia, výstavba nejakého parku so zeleňou

povedomie,vytvorila cyklotrasy,chýba kanalizacia.
vzťahy medziľudské, k obci a jej problémom
Chleca by som tu mať lekáreň
sociálne podmienky

verejné budovy námestie, chýbajúce lavičky

verejné komunikácie vzhľad verejných budov informačné tabule
komunikácie
chýba škola, škôlka, zdravotné služby
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verejné budovy

komunikácie
odvoz smetí
chýbajú cyklistické trasy, bezpečné trasy pre korčuliarov ...
\\"fungovanie obecného úradu\\"
Zlepšila by som športové vyžitie a viac spoločenských akcií.

služby

určite reštauračné zariadenia ako pizzeria, dôstojné priestory na stravovanie, oslavy
cesty, šport, turizmus
Vymeniť ľudí, ale to sa nedá.
čistota a poriadok, podpora školstva,
žiadne ubytovanie na úrovni pre turistov aj domácich, reštauácie na úrovni ( nie zatuchnuté krčmy),
chýbajú mi tu kultúrne podujatia ale nie typu jaromok, napr. vystúpenia umelcov, kino, žiadne športové
vyžitie posilňovňa, ...
Práca so sociálne s neprispôsobivými občanmi, dodržiavanie poriadku v obci.
verejné priestranstvo, verejné toalety
s tým ako sa ledabolo vyhadzuju obecne peniaze, ak sa aj nieco spravi, do pol roka je to rozpadnute,
(napriklad novy chodnik pri ceste I/66, schody pred kinom), neschopnost obecneho uradu napriklad pri
zabezpeceni zimnej udrzby ciest a chodnikov, nekomunikacia s obyvatelstvom, slabe vyuzitie
aktivacnych prac pre rozvoj obce - aktivacni vacsinou len zametaju travu, na jesen listie, biedna web
stranka, nebezpecna cestna premavka - popri cestach chybaju chodniky v tych najfrekventovanejsich
miestach, chyba dopravne znacenie, chyba semafor cez cestu I/66, zdevastovana zeleznicna stanica,
nie je klub pre mladez, na ihriskach nie su hojdacky, nie su bezpecne miesta na bicyklovanie,
korculovanie pre deti, chybaju parkovacie miesta, v obci nie je ubytovacie zariadenie, okrem jedneho,..
je v chaos v katastri obce
Namestie, osvetlenie
vačšia informovanosť o akciách
spatna obecna politika neschopnost spoluprace vedenia obce s poslancami necinnost - neplnenie
uzneseni rozne podozrive kauzy

Prístup občanov k povinnostiam
poopravovať cesty a treba niečo robit z nezamestnanosťov...
Sluzby.

V našom regióne by som nezmenila vôbec nič
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komunikácie- cesty v hroznom stave smrad čistička- príchod na Balog

Gastro služby. Sexuálne služby = nula bodov. Opravte vodu u Fajtov. Kruháč chýba. Vepor hygiena.
Kyvadlová doprava Vepor smer Gól. Gól smer Vepor. Zadarmo!
kvalitu miestnych komunikácií
infraštruktúra, rómska komunita
Riešenie rómskej otázky

zviditeľniť našu obec viac a otvoriť dvere turizmu turisti sú obmedzovaní, nedostávajú potrebné
informácie, nemajú kde
zlepšiť verejný poriadok v obci, správanie našich spoluobčanov, ktorí svoj voľný čas trávia na námestí
a robia neporiadok
nekvalitné a neosadené lavičky na námestí
neporiadok na námestí
oprava pamiatkových budov
zamestnanosť

infraštruktúra

rómska otázka
rómska otázka

neporiadok v obci

viac aktivít pre mladých ľudí
rovnocennosť rómov a nerómov

chýbajúce Muránske buchty činnosť informačného centra
chýbajúe muránske buchta a vyššia kvalita služieb

infrastruktura
chýbajúce muranske buchty, činnosť ifo centra, cestovný ruch
využitie kultúrneho potenciálu pre rozvoj CR problém sociálnej inklúzie s rómskymi komunitami

chýbajúce muránske buchty preliezky pre deti vhýbajúce, vstupné tabule do obce
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neuvedomelosť občanov v oblasti životného prostredia
VPP
zlé cesty, špinavé potoky
financie
mládež
športoviská

kanalizácia, vodovod
chodníky, veľa cigáňov, neprispôsobivá mládež
zlá spolupráca s poslancami
dostupnosť informácií stav miestnych komunikácií kvalita pitnej vody aktivita poslancov
všetko
upraviť chodníky, potok zatepliť obecné budovy
záujem občanov o veci verejné nielen kritikov, ale aj vlastným pričinením zmeniť veci k lepšiemu
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10a. Ako ste spokojný s informovanosťou o dianí vo Vašej obci
veľmi spokojný/á

117

čiastočne spokojný/á

297

čiastočne nespokojný/á

63

veľmi nespokojný/á

26
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10b. Ako ste spokojný s informovanosťou o dianí b.) v regióne Muránska planina - Čierny
Hron
veľmi spokojný/á

53

čiastočne spokojný/á

306

čiastočne nespokojný/á

115

veľmi nespokojný/á

29
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11. Odkiaľ získavate informácie o dianí v obci/regióne?
obecný úrad

200

obecný rozhlas

326

úradná tabuľa obce

156

obecné noviny

211

web stránka obce

223

facebook obce

76

web stránka regiónu (www.muranskaplanina.com)

66

facebook regiónu

41

propagačné a informačné materiály a letáky

116

iné

33

Akcie Muráň a muránsky hrad čierny Balog lyžovačka., od ľudí , email, ľudia, osobne, od ludi., osobný
kontakt so starostom obce, členmi partnerstva MP-ČH, komunikácia s občanmi, absencia efektívneho
spôsobu informovania - pasivita obecného uradu , nezisková organizácia VYDRA, Echoviny, Rimava.sk,
uradna tabula obce nexistuje,obecne noviny zavadzajuce a klamlive,web obce obmedzeny o diskusne
forum z dôvodu nezaujmu komunikacie starostky s občanmy a obecny urad miesto kde si držia teple
fleky a ludi odpalkuju vždy,ked sa na nych s niečim obratia , z kontaktu s inými osobami , Jedna babka
povedala., od mamy, osobne od susedov, , od klebetnych ľudí, , rozhovormi ľudí, , ústne podanie,
ľudia, , osobný kontakt, nasavalaska@webnode.sk, individuálne , od spoluobčanov, z jednani OcZ,
Individualne, Vepor, , ,
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12. Ohodnoťte úroveň nižšie uvedených oblastí v obci číslami od 1-5

01. celkový
vzhľad obce
02. stav
verejných
priestranstiev
03. stav
miestnych
komunikácií
04. stav a
množstvo
verejnej zelene
05. stav
verejného
osvetlenia
06. stav a
napojenie vody v
obci
07. stav a
riešenie odpadov
v obci
(kanalizácia,
žumpy, septiky..)
08. stav a
napojenie na
internet v obci
09. stav a
pokrytie
telekomunikačný
m signálom
(telefóny,
mobily)
10. stav a
pokrytie
televíznym a
rozhlasovým
signálom
11. stav
poštových
služieb
12. odvoz a
likvidácia
komunálneho
odpadu
13. ochrana
majetku obce a
občanov,
bezpečnosť v
obci (kamerové
systémy, obecná
polícia, požiarna
o
14. dostupnosť
obce verejnou
dopravou
15.
profesionalita a

1
42

2
209

3
187

4
53

5
12

19

162

225

77

20

10

78

181

140

94

66

215

154

49

19

81

223

151

34

14

112

195

133

46

17

42

105

134

126

96

73

182

151

64

33

105

183

154

44

17

122

208

130

35

8

130

218

105

33

17

123

225

114

28

13

41

127

209

81

45

68

202

161

59

13

107

185

140

46

25
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kvalita služieb
obecného úradu
16. podmienky
na bývanie v
obci
17. čistota obce
18. prístup k
informáciám
19. dostupnosť
služieb
20. spoločenský
život v obci
21. školy a
škôlky
22. zdravotné
služby
23. sociálne
služby
24. obchodné
služby
25. možnosti
trávenia voľného
času
(podmienky,
aktivity)
26. možnosti
zamestnania sa
v obci a okolí
27. možnosť
podnikať v obci
(podpora zo
strany obce a
občanov)
28. stav a
využívanie
kultúrnych
pamiatok
29. podpora
miestnych
tradícií
30. využívanie
prírodných
zdrojov obce

64

208

168

50

13

58
82

179
214

194
154

56
44

16
9

34

168

209

78

14

46

168

178

84

27

121

186

120

40

36

69

147

175

69

43

32

158

203

66

44

40

156

205

77

25

42

117

197

92

55

12

31

124

167

169

26

57

169

162

89

33

132

231

84

23

91

173

148

73

18

38

155

213

67

30
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13. Ktoré oblasti/priority je podľa Vás potrebné riešiť vo Vašej obci a jej okolí v najbližších 7
rokoch?
budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry (cesty chodníky, kanalizácia, vodovod ...)

407

rozvoj služieb cestovného ruchu

190

ochrana kultúrneho dedičstva a tradícií

112

podpora mikro, malých a stredných podnikateľov, podpora rodinných firiem

157

podpora poľnohospodárov

135

rozvoj lesníctva

80

ochrana životného prostredia

132

rozširovanie ponuky služieb pre obyvateľov (obchody, sociálne služby, doplnkové služby...)

134

skvalitnenie práce a služieb samosprávy

94

podpora rozvoja nového bývania

127

aktivizácia obyvateľov obce a rozvíjanie spoločenského života v obci

135

zlepšenie vzhľadu obce

180

rekonštrukcia verejných budov

110

iné:

13

vybudovanie bytov pre romov, vodné plochy na relax a plávanie, komplexný rozvoj, vsetky, vymeniť
primátora, kanalizacia, všade by sa hodil krížik, rekonštrukcia hacične, bezpečnosť a predchádzanie
páchania tresnej činnosti, dopravné značenie, šport, športové aktivity, vybudovanie športovísk, dom
sociálnych služieb
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14. Aké konkrétne aktivity, projekty alebo investície by ste uvítali vo Vašej obci a jej okolí v
najbližších 7 rokoch?
spojazdnenie osobnej železničnej dopravy
viac vecí pre mladé rodiny a deti, kanalizácia a cesty

Zmodernizovanie a sprevádzkovanie lyžiarskych areálov Bánovo a Rejkovo.
- výstavba kanalizácie, rekonštrukcia cestných komunikácií, výstavba chodníkov - rekonštrukcia centra
obce - čisté verejné priestranstvá (ale aj súkromné !!) - podpora mikro a malých podnikov (najmä pre
mladých ľudí)

- dobudovanie kanalizácie - nové cesty a chodníky - vybudovanie oddychových zón s lavičkami a
zeleňou, prípadne vyhliadkové veže - oprava schátraných budov v obci
Ako som už uviedla,je to kanalizácia,inline dráha korčuliarska,zimné korčuľovanie.
zrealizovať kanalizáciu, úprava kounikácii
turistický ruch a veci k tomu súvisiace !!!
komplexna rekonstrukcia pristupovych ciest
kanalizáciu, vytvorenie priestoru pre mladých, podpora DHZ
vybudovanie prírodného kúpaliska zlepšenie stavu miestnych komunikácií bývanie pre mladé rodiny
firmy na podporu zamestnanosti

projekty zamerané na rozvoj obce , rozvoj sociálnych služieb , rozvoj cestovného ruch a úpravu
vzhľadu obce . Investičné projekty zamerané na podporu zamestnanosti . Riešenie infraštruktúry
predovšetkým kanalizáciu , rozvoj voľnočasových aktivít pre občanov, bezbariérovosť.
- dobudovanie infraštruktúry - hlavné cesty od Brezna a Muráňa - rekonštrukcia areálu Šťavice rozhľadňa na Tŕstí - Daxnerov dom - jeho využívanie pre širokú verejnosť - rozšírenie a rekonštrukcia
múzea (zaviesť interaktívne prvky), ponúkať ako ucelený produkt CR
1. Oprava lesných ciest, lepší prístup k turistickým chatám. 2. Využívanie poľnohospodárskej pôdy,
aby nestala úhorom, ale bola obrobená, pokosená. 3. Zabezpečiť viac pracovných miest v
poľnohospodárstve lesníctve aj pre menej kvalifikovaných občanov, čím určite sa zlepší aj prostredie
Tisovca.
Zlepšenie vzhľadu verejnej zelene a kvetinovej výzdoby v centre, šetrnejšie využívanie lesného
bohatstva, chodníky najmä v okolí školy, zmenšenie ťažkej nákladnej a kamiónovej dopravy.
1,Rozšírenie služieb v obci
oprava cesty,chodníkov
- vzdelávanie poslancov obecného zastupiteľstva - vybudovanie kanalizácie - nesprístupnenie hlavnej
cesty pre nákladné vozidlá - viac podujatí - predaj miestnych produktov - tržnice, obchody - zlepšenie
vzhľadu širšieho centra obce - prepojenie pre turistov P.Polhora - Čierny Balog
-rekonštrukcia miestnej aj príjazdovej komunikácie -multifunkčné ihrisko -oddychová zóna pri vstupe
do obce -rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu(okná, strecha) -vybudovanie obecného
trhoviska
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- nové stravovacie zariadenia - rozšírenie ubytovacích kapacít, vytvoriť možnosti od jednoduchších a
lacnejších (kemp) po luxusnejšie a drahšie - zveľadenie a skrášlenie centra obce (korzo, cyklochodník,
lavičky, priestor na stretnutia občanov - aj verejné) - vysporiadanie nevyužitých pozemkov a budov,
vytvoriť príležitosť na ich využite (prenájom, podnikanie, oddych, zábava... - jedno podujatie
orientované na miestnych obyvateľov (pre nich, o nich, poďakovanie za dôveru, spolužitie, podporu,
inšpiráciu..., možnosť komunikovať s nimi)
Finančná podpora DHZ na lepši činnosť a športovú reprezentáciu, workautové ihrisko s prelieskami..
rekonštrukcia Šťavice vybudovať autobusovú stanicu nákupné centrum vybudovať ubytovňu pre
turistov a návštevníkov mesta dať do poriadku malú stanicu a spraviť z nej bezpečný prechod pre
slušných ľudí ponúknuť investorom priestory na podnikanie a zamestnať našich ľudí
Postavit pomnik pri vleku...
rekonštrukcia infraštruktúry - cesty, chodníky, osvetlenie, ... kultúrno-spoločenské podujatia
kanalizácia, rekonštrukcia centra obce, rozvoj cestovného ruchu
Vodovod, cesty a chodníky.
rekonštrukcia starých obecných budov pre účely cest. ruchu resp. socialnych služieb, ubytovania,
vybudovanie multifunkčných športovísk (tímove hry, cyklo, inline parky), posilnenie verejnej dopravy
smer Brezno v čase víkendov pre účely kultur. vyžitia občanov,
Projekty na podporu a rozvoj miestnych podnikateľov. Projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu.
Investície do skrášľovania vzhľadu mesta. Aktivity zamerané na MRK s cieľom zapojiť ich do
pracovného života. Investície do ochrany životného prostredia.

obecný náučný chodník dobudovať námestie nájsť využitie pre budovu bývalej lekárne spraviť niečo s
nástupišťom železničky na námestí obnoviť strelnicu

vybudovanie novej cestnej komunikácie vybudovanie oddychovej zóny pre obyvateľov a návštevníkov
obce
novu cestu
podpora cestovného ruchu v spoluprácii so štátom \\"zaktívnenie\\" neaktívnych, pasívnych
nezamestnaných vybudovanie lyžiarskeho strediska, ktoré by prilákalo turistov
- vystavba lyžiarskeho vleku - vystavba ubytovacieho zariadenia (penzión) - cyklotrasy
Zábavy
Rozhľadňa, napr. na Trstí, Úprava areálu Šťavice, Merač prašnosti z Calmitu, Oprava námestia,
ubytovacie kapacity, ponuka komplexných služieb návštevníkom, podpora využívania produktov
miestnych podnikateľov, chovateľov
podpora turizmu, zeleznicky, ubytovania, vzhlad obce, rekonstrukcia chaty bernardin s lanovkou!

Volnocasove aktivity, viac kulturnych podujati, lepsie sluby, lepsie cesty a chodniky.
pritiahnuť sem nejakého zamestnávateľa lebo zamestnanosť je tu katastrofálna, preto nám veľa
mladých ľudí odchádza za prácou preč ... preto tu obyvateľstvo starne a rozrastajú sa tu počty cigáňov
ktorý pre mesto nerobia prakticky nič
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Oživenie futbalu,asanacia čiernych stavieb,vystavba kanalizacie,obnovenie a zrekonštruovanie
priehrady za vargulov
Vybudovanie nových bytoviek, hlavne pre mladé rodiny Obnova výroby niektorých podnikov,,
CSM,Zornica,Interstil Vybudovanie domov, na spôsob splácania napr. bytoviek Obnova rekreačného
strediska v Rejkove Možnosť rozvoja drobných živnostníkov, remeslá, poľnohospodárske produkty,
centrum obce, vodné plochy, chodníky a cesty, podpora podnikania v stravovacích službách
Odkanalizovanie obce Oprava komunikácie medzi obcami Hronec a Čierny Balog - cyklochodník,
korčuliarsky chodník Opravy miestnych komunikácií - vybudovanie chodníkov Úprava vonkajších
priestorov pre nákupným strediskom COOP Jednota v centre obci.
vybudovanie centra a obecného informačného systému vytvorenie podnikateľského inkubátora
vybudovanie kanalizácie vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby aktivizácia občanov podpora
aktívnych skupín a jednotlivcov
nakoľko sme veľká obec projekt na výstavbu kúpaliska by bola uvítaná pre našu obec.
Znizenie nezamestnanosti, vratit polnohospodarstvo ktore tu bolo a fungovalo dlhe roky.
Nezamestnanost je asi najväčší problem. Su tu ludia ktory nemaju co robit a iba chlastaju a mnozia sa
lebo je to ich jedina moznost ako dostat peniaze.
Stavebne pozemky

1. Vybudovanie viacerých detských ihrísk. 2. Zapájanie občanov marginalizovaných skupín do
verejno-prospešných prác.
oprava ciest a chodníkov, sociálne služby, obchodné služby, zapojenie občanov na brigády na čistenie
prostredia potokov lesných chodníkov, spoločenské budovy a podujatia,
Na prvom mieste investovať do ciest a vybudovania kanalizácie. Zamerať sa na centrum a okolie nevyhnutná modernizácia...vysoká návštevnosť obce...
Rozvoj pracovných miest, zkvalitnenie bývania a tym návrat mladých ľudí, rozvoj Stavice, rozvoj
cykloturistiky, vzhľad mesta.
- verejné kúpalisko, plaváreň - reštauračné zariadenie s denným menu( návštevníci, turisti/ leto, zima)
- dobudovať kanalizáciu, opraviť miestne komunikácie - zatraktívniť prácu pre našich cigánskych
spoluobčanov

Vybudovanie cyklotrás; Príprava miestnych kulinárskych špecialít a ich propagácia verejnosti;
Koncerty, výstavy, letné večerné kino; Aktívnejšia prezentácia histórie a tradícií v obecnom múzeu;
Rozvíjanie aktivít pre rôzne vekové kategórie - napr. tvorivé dielne, tréningy pamäti pre žiakov,
seniorov
1.) Vybudovanie pevnej cesty na Lipovu 2.) Urobiť z Chvatimechu celoročné zábavne a športové
centrum (bobová dráha, lyžiarsky vlek, lanová dráha) 3.) Podpora SHR, vytvoriť farmársku cestu 4.)
Rekonštrukcia námestia 5.) Vyriešenie vlastníctva celej kanalizácie
kanalizácia
Vybudovanie kanalizácie

obnoviť a rozšíriť možnosti stravovania v obci
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Vybudovanie kupaliska

Nové fabriky
Práca s mládežou, spolupráca so starými aktívnymi ludmi,,,

- vybudovanie priestorov pre spoločenský život (vonkajšie oddychové miesta, rekonštrukcia kultúrneho
domu a pod.) - podpora miestnych remeselníkov, výrobcov a umelcov - zlepšenie vzhľadu obce (káble
ponad cestu), najmä centrum obce - podpora sociálnych služieb - kanalizáciu

Off road , VD
kanalizácia, chodníky

Kanalizácia
Viac aktivít pre mládež , výstavba chodníkov
Investícia do opravy cestných komunikácií (v spolupráci so správou ciest) a zároveň vybudovanie
chodníkov! Investícia do opravy a hlavne výmeny okien v MŠ Čierny Balog. Odstránenie nezmysleného
výkupu železného šrotu priamo v strede obce!
vybudovanie wellnes
Vybudovanie kanalizácie, zamestnanosť v obci , vybudovanie cyklotrasi revúca -muran
Železničná doprava - znovuzrodenie, detské ihriská

Kanalizácia, zdravotné stredisko

kanalizácia zavedenie plynu vybudovanie domova dôchodcov pre seniorov a osamelých a chorých
občanov vybudovanie protipovodňových opatrení
Kanalizácia cesty a chodníky v obci most / rekonštrukcia Krám/
vybudovanie chodníkov dobudovanie kanalizácie uprava verejných priestranstiev
Projekty zamerané na intenzívnejšie využívanie miestnych prírodných zdrojov, projekty zamerané na
protipovodňové opatrenia.
kanalizácia oprava ciest a chodníkov
kanalizácia priestory pre zábavu a voľný čas, besiedky a ohniská, ihriská skrášlenie centra obce
budovanie a rekonštrukcia ciest
- vybudovanie kanalizácie - vybudovanie cyklotrás - zlepšiť vzhľad centra obce
kanalizácia centrum obce cyklocesta Hrončianska dolina opravy verejných budov kompostovisko
kanalizácia
kanalizácia, komunikácie dom smútku skrášlenie obce zeleňou informačné tabule pre turistov
stravovanie pre dôchodcov
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Kanalizácia, vybudovanie chodníkov v obci
Neviem
Kanalizácia
Chodníky , kanalizácia
Vysťahovanie cigánov
Oprava cesty 2.triedy, kanalizácia
- rekonštrukcia námestia - rekonštrukcia a zatraktívnenie tajchu v materskej časti obce (Labutie
jazierko) - jazierko pri Hrone - revitalizácia a využitie pre rekreačné účely a rybolov - skrášlenie obce sadové úpravy, mobiliár - dopravné značenie v obci - vybudovanie - nové nástroje pre dychový
orchester - javisková technika v kultúrnom dome - zlepšenie vzhľadu kultúrneho domu a rekonštrukcia
sály na multifunkčné zariadenie - oprava ciest a chodníkov - vybudovanie nejakej atrakcie cestovného
ruchu - lanová dráha Chvatimech - sfunkčnenie a zatraktívnenie - vysoký potenciál pre rozvoj CR turistický chodník, rozhľadňa na kóte, prepojenie Valaská - Hronec

Aktivity pre mládež
Kanalizácia ,chodníky,pracovné príležitosti, zdravotné a opatrovatelske služby

Kanalizácia , chodníky
Pracovné príležitosti , zdravotné a opatrovatelske služby, aktivity pre deti a mládež

Kanalizácia , chodníky

Detské ihrisko
Spolupráca s rómami
Koncerty , kanalizácia , chodníky
Oprava lesných ciest, rekonštrukcia vleka

Kanalizácia , chodníky

Kanalizácia , chodníky

Budovanie chodníkov , čistenie riek a potokov
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Chodníky, kúpalisko, cyklotrasy
Získanie investorov ktorí ponúknu prácu
Chodníky , detské ihrisko

kanalizácia, cesty, obecná polícia, projekty, ktoré by zamestnali väčší počet našich obyvateľov
Investovanie do miestnej komunikácie , likvidácia odpadu

Kultúrne podujatia
Zdravotné stredisko zubár

Výstavba bytoviek pre rómov, oprava ciest k osade
Neviem
obnova ciest, kanalizácia

Oprava ciest , kanalizácia
Ihriská pre deti , železnica

Chodníky , kanalizácia , cyklotrasy

Oprava ciest , nové internetové pripojenie , kanalizácia
Cesta , ihrisko
Oprava ciest, vybudovanie internetu, rekonštrukcia verejných budov
Vybudovanie oddychovej zóny , rekonštrukcia cestnej komunikácie
Rekonštrukcia cesty
Oprava miestnej komunikácie
Vybudovanie novej cesty v obci , športové ihrisko a oddychova zóna

Rekonštrukcia obecnej cesty, kanalizácia
Činnosť pre dôchodcov, priestory pre mladých , spoločenské podujatia , vybudovanie oddychového
parku , cyklotrasa
Rekonštrukcia školy , obchodného domu , rekonštrukcia infraštruktúry
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Oprava školy a škôlky , oprava ihrísk , oprava budov
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, úspora elektronickej energie - ústredné kúrenie ( biomasa)
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Rekonštrukcia miestnych komunikácií , kamerovy systém
Rekonštrukcia miestnych komunikácií,
Oprava komunikácie
Doprava

cesty chodníky kanalizácia vodovod
kanalizácia, regulácia vodných tokov, vodovod do všetkých domácností, festival ľudovej hudby, zapojiť
rómskych občanov do projektu za čistú obec
- podpora rodinných firiem - podpora projektov pre zlepšenie okolia
infraštruktúra...
Viac pracovných možností,kultúrneho vyžitia.

Spoločenské a kultúrne vyžitie pre starších spoluobčanov

Kanalizácia , úprava ciest, skrášlenie obce ,

odkanalizovanie obce dobudovanie cestnej infraštruktúry
náučno - turistický chodník, obnova námestia Valaská
Najmä vytvorenie stavebných pozemkov, cyklo-trasa popod zlámance, možno aj nejaké detské ihrisko
Vyhnal by som vsetkych romov a aj tych, co ich sem dotiahli. venoval sa mladeži a podporoval kruzky,
ktore pomaly zanikaju preto, lebo ludia, co sa deckam venovali to už za ,,nic,, robit nechcu a nebudu.
Zaplatme ich.....Napr..

kanizácia-kanizácia- kanizácia-kanizácia
Ucelený systém na podporu udržania čistoty v meste a v miestnej časti R. Píla - od výchovy detí v
škôlkach a v školách až po sankcie obyvateľov a firiem, pokiaľ znečisťujú svoje okolie. Je nutné úplne
zmeniť myslenie ľudí v tejto oblasti, aj keď to \\"beh na dlhé trate\\". Urobiť také kroky, aby sa každý
návšetvník mesta u nás cítil komfortne - informovanosť o aktivitách v okolí, možnosti ubytovania,
stravovania, turistických atrakcií apod.
dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Oprava ciest , vyriesit problem s komunalnym odpadom castejsie vyvazanie
Funkčnosť školy v prírode.

Vyriešiť stravovanie v centre obci,aby sa k nám vracali turisti.

modernizácia a zavedenie nového osvetlenia v obci, úprava verejných komunikácií, kanalizácia,
Rekonstrukcia ciest a osvetlenia obce

Dobudovanie infraštruktúry na novej ulici, kanalizácia, rekonštrukcia osvetlenia led
- vybudovanie detského ihriska (šmýkačky,preliezky, hojdačky...) - cyklo-chodník

Oprava ciest, vybudovanie kanalizácie, spolupráca S ostatnými obcami
kúpalisko, kultúra, šport, sociálne služby, kanalizácia
Dokončenie kanalizácie v časti Vydrovo a Závodie.
vybudovanie kanalizácie
Aktivity na udržanie medziľudských vzťahov

rozvoj cestovného ruchu, rozšírenie kultúrnych a športových podujatí prípadne kanalizácia
cyklotrasy, kanalizacia, zakaz prejazdu pre dopravu nad 7,5 t.
turizmus
ľudové podujatia, hasičské súťaže
kanalizácia
turistický ruch, oprava námestia, lanovka na Chvatimech, komunikácie, tajch v st. obci
čistenie a úprava Hrona oprava miestnych komunikácií úprava vzhľadu obce viac miest pre deti na
trávenie voľného času
kino divadlo stretnutia mladých spoločné cvičenie, napr.aerobik, pilates...
kúpalisko cyklotrasy
kúpalisko kino
kúpalisko divadlo kino
kúpalisko divadlo práca s mladými

kanalizácia, cesty územný plán
odkasnalizovanie obce oprava komunikácií a dobudovanie chodníkov obnova centra oibce

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

kúpalisko letné kino
kúpalisko letné kino občerstvenie pri všetkých (hlavných) zastávkach ČHŽ, Dobroč
upraviť centrum obce, upraviť priestor byvolej smrečiny vybudovať chodníka v obci (na miesto jarkov)
vybudovanie centra obce (lavičky, osvetlenie, chodníky, fontánky) vhodnou formou zvýrazniť našich
významných rodákov minimalizovať prejazd nákladných prepráv vybudovanie chodníkov a ciest v obci

kanalizácia
kanalizácia reštauračné služby denný stacionár
kanalizácia

lepšie využívanie pracovníkov aktivačných prác - dozor starostlivosť o koryto Hrona vykášanie tráv kvôli alergiám vybudovanie chodníkov po výrube drevín na kúrenie úprava terénu

úprava Hrona infraštruktúra
cesty, chodníky úprava Hrona
vykášanie tráv vybudovanie chodníkov
chodníky, cesty úprava hrona

šport kultúra cykloturistika
viac pracovných miest zdravotníctvo šport kultúra sociálne služby
podpora podnikateľov podpora poľnohospodárstva

vybudovanie cyklotrás viac aktivít v pamätnej izbe vybudovanie chodníkov v celej obci

v rámci turizmu - história ťažby železnej rudy
vybudovanie kúpaliska detské ihriská
skvalitnenie a vybudovanie cyklotrás lepšie sprístupnenie niektorých pamiatok - pomníkov
sprístupnenie pre turistov staré štôlnče
centrum obce komunikácie
kanalizácia, centrum obce cesty

cestné komunikácie voda
investície do ciest voda

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

podpora na vybudovanie ciest kanalizácia voda
vstup do obce - katastrofálny stav rozšíriť cesty + chodníky pre bicyklistov upraviť aby bolo centrum
ČB - \\"centrom\\" rómovia - nie obývať celý Balog, hlavne nie hlavná ulica keď toto bude, budú aj turisti
vybudovať detské ihriská kanalizácia v obci - dobudovať regulácia potoka v obci
vybudovanie chodníkov vybudovanie detských ihrísk
vybudovanie kúpaliska využitie nevyužívaných priestranstiev

športové aktivity
zlepšiť cesty, budovy, pamiatky relaxačné priestory
kino plaváreň
kino spoločenský život cyklistika chodníky pre korčuliarov detské ihriská
výstavba pre mladé rodiny športové priestory

športové centrá podpora mládeže spoločenské podujatia dobudovanie chodníkov

cyklistické trasy kino
kinosála dráhu na online korčulovanie cyklistickú dráhu
dokončiť kanalizáciu podpora mládeže
podpora rodinných firiem podpora predaj z dvora podpora kultúrnych tradícií

viac športových podujatí vybudovanie športového centra
kino športový areál kúpalisko
športový areál cyklodráha amfiteáter areál pre matky s deťmi
chodníky na korčuľovanie, bicyklovanie kino športové ihrisko
viac spropagovať ubytovanie v obci, predaj z dvora

kanalizácia stred obce - obnova chodníky
detské ihriská nové rozvojové= aktivity fitness centrum
fitness centrum kúpalisko amfiteáter
cesty kanalizácia kúpalisko bývanie pre mladých
komunikácia v obci
nový koberec cesta balog - Dobroč oprava námestia pre tržnicou dobudovanie chodníkov
projekty na údržbu komunikácií na skvalitnenie služieb na ochranu vybudovaných turistických atrakcií
dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

a historických pamiatok
úprava vzhľadu obce skvalitnenie služieb úprava ciest
kanalizácia, chodníky, cesty podpora podnikateľských aktivít - mikro domy

podpora bývania pre mladých športové ihriská detské ihriská
podpora talentov v obci vybudovanie športového areálu relaxačné centrum
vybudovanie športového areálu
služby pre seniorov aktivity pre mladých
rozvoj turizmu športové centrum
viac kultúrnych podujatí nové možnosti pre rozvoj mladých
kanalizácia centrum obce
rozmanitosť kultúrnych podujatí
viac spoločenských akcií viac aktivít pre det
detské ihriská realizácia aktivít pre mládež
obnoviť ihrisko R.píla rôzne aktivity pre deti a mládež
chodník na hlavnej ulici R.píla radar R.píla kamerový systém regulácia toku Rimavy
chodník na hlavnej R.Píla stacionárny radar kamerový systém nové destské ihrisko regulácia toku
Rimavy
oprava vlakovej stanice dokončenie asfaltovania ciest - ulíc v obci investovať viac do aktivít pre
mládež a deti
chodníky R.Píla detské ihrisko viac kultúrnych podujatí
vybudovanie chodníkov
podpora poľohospodárov ochrana ŽP rekonštrukcia verejných budov podpora rodinných firiem
vzhľad obce chodníky cesty sociálne a zdravotné služby

vytvorenie nových pracovných miest

chodníky
obnova ihrísk obnova budov

chodníky R.Píla aktivity pre deti a mládež detské ihrisko

detské viacúčelové ihrisko

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

kanalizácia rekonštrukcia komunikácií rekonštrukcia verejných budov zóna oddychu viacúčelové
ihrisko

kanalizácia multifunkčné ihrisko vysporiadanie pozemkov a inovácia lyž.strediska výstavba a
rekonštrukcia miestnych komunikácií vybudovanie športového centra pre občanov
kanalizácia nové pozemky a infraštruktúra rekonštrukcia kultúrneho domu

obnova hasične
multifunkčné ihrisko
lyžiarsky vlek
lyžiarsky vlek
kanalizácia kúpalisko miestne komunikácie
ČOV, kanalizácia rozhlas rekonštrukcia vodovod kultúrny dom bezbariérový prístup k zubnému lekárovi
kanalizácia rozhlas
detské ihrisko oddychová zóna
kino, divadlo
lyžiarsky vlek
hasičské súťaže
obecný park priestory pre mamičky s deťmi
hasičské súťaže
autobusové zastávky možnosti zamestnania v obci
kanalizácia, oprava verejných komunikácií, riešenie rómskej problematiky

cyklochodníky rekreačno-oddychové zóny stavba rozhľadne ubytovanie

rekonštrukcia areálu šťavica podpora agroturistiky oprava ciest a chodníkov
chránené dielne pre negramotných občanov, naučiť ich pracovným návykom centrá voľného času pre
dospievajúce deti podpora kultúrnych a športových kolektívov (nie len finančná) viac záujmu o starých
ľudí (samostatne žijúcich)
rekonštrukcia šťavice podpora podnikania zvýšiť zamestnanosť

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

tvorba nových pracovných miest voľnočasové aktivity
cesty neprispôsobivý občania

odstránenie prekážok el.vedenia rekonštrukcia šťavice vybudovať zberný dvor na odpad
modernizácia kina
predaj z dvora - doma vypestovaných potravín oprava fasády mestského úradu a kultúrneho strediska
investícia do kina
oprava cesty zbojská - tisorec odstránenie prekážok el.vedenia úprava Daxnerovej ulice rekonštrukcia
šťavice uberný dvor na odpad
služby zamestnanosť
investície do množstva verejnej zelene rozšírenie parkovacích miest detské ihrisko
rozširovanie ponuky služieb pre obyvateľov zlepšenie vzhľadu obce

rozvoj zamestnania aktivity MZ projekty a investície EU
infraštrukltúra detské ihriská
vytvorenie pracovných miest socializácia rómov vytvorenie zberného dvora opatrovateľské služby pre
starších útulok pre zviaratá
rozvoj mestskej polície vybudovanie osady pre neprispôsobivých občanov mimo obce pripojenie na
kanalizácia všetky budovy
nový investori na zabezpečenie prac.príležitostí postavenie hypermarketu centrum voľného času
podpora zamestnanosti prevýchova róskych spoluobčanov zberný dvor odpadu napojiť na kanalizácia
všetky budovy

spoločenské aktivity
viac kvetov na námestí
privítali by sme väčšie firmy aby sa zvýšila zamestnanosť
vodovod a kanalizácia v časti Losinec rekonštrukcia ciest
úprava MÚ prístrešok na malej železničnej stanici
ihrisko pre matky s deťmi úprava domov, starých budov
lyžiarske stredisko ihrisko pre deti
obnova cestných komunikácií v obci a jej blízkom okolí podpora obnovy lyžiarskych stredísk
(Chvatimech, Hlobišov) výstavba kanalizácie
dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Podpora podnikatelov a venovanie sa mladezi
Podpora podnikatelov a venovanie sa mladezi
Práca s mládežou a podpora aj iných športových odvetví
Oprava miestnych komunikácií, verejných budov a verejných priestranstiev

Vybudovanie verejnej kanalizácie , rekonštrukcia verejného vodovodu a následná rekonštrukcia
dotknutých komunikácií , revitalizácia námestia a pešej zóny ( lavičky a prvky drobnej architektúry), s
tým spojené zavedenie kamerového systému (\\" strážne oko\\" ) na námestie , pešiu zónu , ihrisko
(detské, multifunkčné a futbalové )

vybudovanie kanalizácie, oprava ciest

úprava námesia s rekonštrukciou budovy v parku, oprava ciest a vybudovanie chodníkov, osadenie
lavičiek a smetných košov na oddychových miestach
Kanalizacia,socialne a zdravotně sluzby,Uspora energii vykurovanie,zateplovanie
vylepšenie vzhľadu obce a jej okolia, informačné tabule a orientácia v obci
Rekonštrukcia niektorých budov, chodníky, viac atrakcií, niečo pre mladéž nejaké zábavy
kanalizácia v obci dom sociálnych služieb

kanalizácia oprava a vybavenie kultúrneho domu oprava verejných budov značenie v obci infor.tabuľky oddychová zóna - lavičky
kanalizácia
opravy miestnych komunikácií opravy verejných budov kanalizácia informačné tabule
cestné komunikácie námestie v obci spraviť spoločné osvetlenie
projekty na rozvoj CR kanalizácia rekonštrukcia verejných budov rozvoj nového bývania

komunikácie
kanalizácia komunáikácie

podľa ponuky
dopravné značenie investícia do obnovy námestia
Projekty na športové aktivity, spoločenský život..

cyklistické chodníky podpora lyžovania
nové možnosti bývania, reštauračné služby, cestovný ruch
dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

cesty, chodníky, kanalizácia, rekonštrukcia námestia
Vymeniť starostu, lebo s týmto sa neurobí nič
vybudovanie oddychových mikrozón, úprava fasády MŠ, vybudovanie denného stacionára pre
seniorov, MŠ, viac športových príležítostí pre deti, cesty, oprava námestia, oprava fasády na
polynfukčnom dome, v ktorom sídli aj OÚ.
Oprava a rožšírenie komunikácie v celej obci, vybudovanie športového arálu - krytého,....
Zriadenie obecnej polície, zlepšenie integrácie Rómov.

transparentnost v hospodareni obce, dopravna pasportizacia, semafor, vybudovanie chodnikov na
frekventovanych usekoch, oprava kanalizacie, zeleznicej stanice, vybudovanie cesty na Lipovu, naucny
chodnik starou Valaskou a okolo Lipovej, prepojenie Brezna a Valaskej cyklo chodnikom a pre pesich
Oprava kanalizacie Rekonstrukcia namestia Vymena verejneho osvetlenia
obecná polícia osvetlenie
vid predchadzajuce odpovede

Rekonštrukcia námestia
oprava komunikácii, vodovodu a odpadu.
Vycistenie vodnych tokov jazierka vo Valaskej a odkanalizovanie Hronca Osrblia a Cierneho Balogu.
rekonštrukcie kanalizácie,cesty chodníky,vybudovanie turist,trasy Valaská-hronec-Č.Balog
Investícia by bolo vhodná na budovanie infraštruktúry a to konkrétne ciest, ktoré nie sú najlepšom
stave
predaj pozemkov na bývanie hlavne pre mladých rozšíriť ihriská pre deti a dospelých na športové
vyžitie rodín/nemyslím tým futbalové-tých je dosť/ oprava ciest a vybudovanie chodníkov kde je to
možné

U fajtov vodovod. Cesty chodníky. Vepor zľavy. Aj víkendové.

kanalizácia oprava ciest regulácia potokov

spoločenské podujatia

investície na zníženie nezamestnanosti v obci cestovný ruch spoločenský život v obci
obnoviť tradíciu pečenia muránskych buchiet nové predajne - kvetinárstvo, mäsiareň, zelenina ovocie
Muaránske buchty kvetinárstvo mäsiareň
muránske buchty
viac zamestnania
oprava infraštruktúry čistota verejných priestranstiev separovaný zber druhotných surovín viac
dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

kultúrnych podujatí
rozvoj služiab cestovného ruchu

rozvoj cestovného ruchu kultúrne vyžitie sociálne služby riešenie rómskeho problému lepšia
komunikáci aobce sobčanmi
riešeni erómskeho problému rekonštrukcia verejných budov

vznik OZ venujúce sa citlivej konzervácii hradu
viac aktivít na hrade
viac kultury

podpora cestovného ruchu - viac reklamy podpora tradícií - muránske buchta, dni obce
vybudovanie vidieckeho dvora pre turistov realizovať aktivity a vytvorit priestor pre rozvoj CR a
zamestnansť
rozvoj športu
lepšia spolupráca s ochranármi viac atkrakcií pre turistov - zvýšenie zamestnanosti
preliezky pre deti muránske buchty muránska kamenina - malovaný úžitkový riad propagácia múzea
areál pre deti pečenie muránskych buchiet
detský park obchod s textilom návrat muránskych buchiet viac kultúrnych aktivít
oprava ciest vybudovanie detského ihriska kultúrny život

kanalizácia oprava verejného vodovodu oprava ciest čistenie potokov
infraštruktúra
oprava starého úradu plot v cintoríne

zrušenie divokých skládok
oprava ciest oprava potokov kanalizácia kvalita vody

kanalizácia bytová výstavba

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

kanalizácia oprava miestnych komunikácií a chodníkov oprava verejných budov výstavba športovísk
rozvoj cestovného ruchu

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

15. Plánujete realizovať nejaké vlastné rozvojové zámery, projekty alebo aktivity v
najbližších 7-mich rokoch ?
Áno

85

Nie

418

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

15a. Ak ste v predchádzajúce otázke č. 15 uviedli ÁNO - uveďte aké zámery, projekty,
aktivity plánujete realizovať? (napríklad aktivity v oblasti podnikania, neziskovej činnosti,
služieb, akcií a pod.)
v oblasti neziskovej činnosti
podnikanie v oblasti služieb

na skvalitnenie služieb cestovného ruchu

vytvorenie stravovacích možností pre obyvaťeľov obce a turistov
stavba pivovaru
neziskovú činnosť - OZ na podporu DHZ

propagácia územia a tradícií

- propagácia regiónu - zlepšovanie informovanosti - organizovanie podujatí
projekty uvedené v odpovedi č. 14
- rekonštrukcia budovy, vytvorenie vzdelávacieho zariadenia (pre vlastné potreby, pre verejnosť) rozvoj areálu táboriska pre Vydrovské letné tábory, rozšírenie služieb (Huculská magistrála, školy v
prírode), predĺženie využitia (jar, jeseň) - vytvorenie a následná aktualizácia katalógu ubytovacích a
stravovacích zariadení
Rozvoj dobrovoľného hasičského zboru
áno v oblasti služieb
Rezbárstvo.
-prehĺbenie doterajšej spolupráce s Múzeom vo svätom Antone (rozšírenie expozície F.Coburga o
ďalšie miestnosti, výstavy,..) -rekonštrukcia turistickej ubytovne -výroba a distribúcia
reklamno-propagačných materiálov

Stravovanie v obci
vybudovanie náučného chodníka ktorý bude slúžiť pre zvýšenie enviromentálneho povedomia občanov
o prírodných a historicko-kultúrnych hodnotách obci, ktorý by slúžil ako pre širokú verejnosť tak aj pre
základne školy v rámci ekologickej výuky, príprava podmienok pre sprievodcovské služby v rámci
regiónu,

rozvoj včelárstva - chov včiel
dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

oblasť podnikania,založenie detského divadelného súboru

ubytovacie kapacity
vystavba ubytovacieho zariadenia

vystavba penzionu (rancu), agroturistika, kone, kurzy jazdenia, hipoterapia

Zveladit detske ihrisko v oddychovej zone kupaliska, realizovat aj nadalej podujatia v ramci OZ Vesela
stonozka,
kandidovať do obecného výboru
zrekonštruovanie priehrady no podmienkov je zmena starostu obce a začatie riešenia romskej otazky
spojene s asanaciou čiernych stavieb
Podnikanie v remeselníckej činnnosti

sociálnych služieb v rámci deinštitucionalizácie vzdelávacie aktivity služieb obyvateľstvu

Podpora turistickeho ruchu, rozsirenie cyklotras.

Aktivity v oblasti podnikania

Nezisková činnosť

projekt nového amfiteátra v Lesníckom skanzene projekt novej vstupnej budovy do Lesníckeho
skanzenu
z vlastnych skusenosti radsej este nie

Idem kandidovať na primátora
práca s mládezou,,

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Sex dom + sex shop (verejný)

rozvoj podnikania v cestovnom ruchu

rekonstrukcia domu

Zorganizovať hudobnú skupinu

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Ja sa ozvem keď ich domyslim a prejednam ;)

Školstvo

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Súkromné podnikanie

výstavba náučno - turistického chodníka.

s.h.r. predaj z dvora

Podnikanie v oblasti ručných prác ,neziskovú činnosť robím už teraz... háčkujem pre nedonosené
detičky a deti na onkológii.. 8-)

Neziskova oblast a uz ju robim 20 rokov

oblasť podnikania - služby
Rekonštrukcia rod.domu a oplotenie pozemku.

podnikanie v službách prípadne nejaká nezisková činnosť
turizmus
obchodne tajomstvo

charitatívne

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

v oblasti podnikania

nová služba v obci

využitie pristorov za kultúrnym domom na športové ihrisko

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

predaj z dvora

zriadenie fitness centra

vybudovať športové ihriská

v neziskovej činnosti

aktivity na podporu športu

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

zlepšenie požiarnej ochrany

nezávisklá činnosť - pomoc sociálne slabším občanom

v rámci MPČH

poľovnícke akcia

aktivity v oblasti podnikania - prevádzka a dostavba chaty Bernardín aktivity v oblasti zachovania
kultúrno-technického dedičstva - obnova prevádzky lanovej dráhy Chvatimech

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Venovanie sa mladezi a vytvorenie novych atraktivit v regione
Venovanie sa mladezi a vytvorenie novych atraktivit v regione
Podnikateľské tajomstvo

environmentálne projekty

Nezisková činnost v oblasti sociálních a zdravotnych sluzieb

služby v obci

aktivity

Dobudovanie mojej farmy.

obnova bývania
Zriadenie súkromného detského centra

pomozem pri tvoreni naucnych chodnikov

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Mamula mostík Stenly sviečková

ubytovanie

odborná starostlivosť o hrad
záchrana hradu

NO

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

15b. Ak ste v predchádzajúce otázke č. 15 uviedli ÁNO - uveďte z akých zdrojov plánujete
realizovať svoje aktivity / projekty
vlastné zdroje

52

úvery a pôžičky

20

európske fondy

37

iné zahraničné grantové zdroje

11

iné grantové zdroje v rámci SR

32

iné

9

sponzoring, podpora mesta, ešte neviem, úžerníkov, sponzorsky, Dotácie do poľnohospodárstva,
neviem, dotácie z MKSR + sponzori

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

16. Aké najvážnejšie obmedzenia a prekážky vidíte pri realizovaní svojich alebo spoločných
projektov aktivít (podnikateľských, neziskových)
nedostatok financií

388

nedostatok šikovných a aktívnych ľudí

105

nedostatok surovín a materiálov

4

nezáujem a prekážky zo strany obce

76

závisť a neprajnosť spoluobčanov

144

ťažko dostupné financie

151

nedostatok skúsených odborníkov

49

nedostatok podporných služieb

86

prekážky zo strany štátnych orgánov

104

iné:

9

rezignácia., som dôchodca, j , Vandalizmus a nešetrné zaobchádzanie s už zhotoveným dielom.,
nedostatok času, momentálne nedostatok času, pracujem v zahraničí, nedostatok nápadov , ,
nezáujem BBSK, skorumpovanosť

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

17. Ďalšie Vaše nápady, pripomienky a návrhy na zlepšenie života vo Vašej obci a regióne
(nepovinné):
nech sa vedenie obce venuje obci, nie svojim aktivitám

Vyriešiť rómsku/cigánsku/otázku!

starosta obce by mal konečne začať spolupracovať, a nie sa hrať na toho, kto nepripúšťa nijaké
argumenty a komunikuje systémom...\\"lebo som povedal!\\" veľa ľudí by sa chcelo spolupodieľať na
živote obce, no on to nepripustí.

Odporúčam spracovať PHSR ( a snažiť sa splniť koncepčné úlohy pre rozvoj obce), obec by mala
efektívne reagovať na ponúkané rozvojové granty týmto spôsobom získavať finančné prostriedky na
rozvoj obce, zintenzívniť spoluprácu medzi subjektmi nachádzajúcimi sa v obci a blízkom okolí,
motivovať samotných obyvateľov obce k mobilizácii pri rozvoji obce (napr. tak ako fungovali pracovné
skupiny pri stavaní miestnej fary ) na základe dobrovoľníctva a pod.
vzájomná spolupráca (hlavne samospráva a aktívny ľudia)

spolupráca s obcami v okolí...napr.spojenie cyklochodníkom...
- vybudovanie retardérov, merače rýchlosti - spoločné podujatia regiónu za účasti všetkých obcí údržba krajiny, nezriaďovanie čiernych skládok - výchova detí a občanov - zvyšovanie povedomia a
vzťahu obyvateľov k regiónu - zavedenie predmetu v školách - spolupráca v rámci regiónu - spoločné
projekty

vybudovanie možnosti pre oddych pri vode skôr prírodného charakteru - vodné nádzrže, nedostatok
možnosti na kúpanie, vytvorenie podmienok pre prevádzku pekárne s priamym predajom, bankomat
-

Zivot v Muranskej Lehote je na nezaplatenie!

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

bolo spomenuté v predchádzajúcich odpovediach

Pravidelné kosenie celého areálu Šťavice, nielen v okolí prameňa! Väčšia starostlivosť o areál,
napríklad zamestnaním pracovníka, ktorý by sa o areál staral, rovnako aj o zeleň v meste, v okolí školy,
parkoch. Zamestnanie pracovníka - TISOVČANA na Ms úrad na sledovanie výziev a vypracovávanie
projektov.

lopatou vytlct domacim z hlavy zavist, neprajnictvo a obmedzenost v tom, ze vsetko co je z Bratislavy
je zle. Neda sa rozvijat projekt, ked domacim nestaci, ze budu mat pracu a dobre platove ohodnotenie.
Absolutne neexistuje hrdost obcanov na svoj region, obec a pod. Vzacna pamiatka lanovka na
Chvatimech chatra. chata Bernardin vdaka neodbornemu postupu pri rekonstrukcii a vyuzivani fondov
z projektu SACR zostala v ruinach. CHZ nema podporu u miestnych ludi, na vedeni obce a pod./cierny
balog/ Chata kameniste detto. Ponuka na kupu bola, predajca robil obstrukcie podobne ako pri
realizacii rekonstrukcie chaty bernardin. Preseknute lano na Hlobisove /niekto vedel co robi/ -ako sa da
v tychto podmienkach rozvijat nejaky turizmus? Ak si obce resp. regiony urobia poriadky s takymito
ludmi, potom sa da aj rozvijat obec a region. Investor nie je padnuty na hlavu. Niekde to ide napr.
Bystra, inde nie Hronec..

Žijeme vo veľmi peknom pomerne tichom mestečku Lenže staršia generácie, pokuse vymiera a mladí
odchádzajú hlavne za prácou preč. Takže ako to bude nasmerované v budúcnosti, je to dosť otázne. Ale
myslime pozitívne.

Mobilizácia všetkých aktívnych fyzických osôb a subjektov, ktoré majú záujem o rozvoj obce a regiónu
s cieľom ďalšej spolupráce.

- aby sa projekty, ktoré majú šancu, realizovali postupne a nie všetky akoby naraz a potom sa
nedokončí ani jeden

obmedziť prístup rómov vo večerných hodinách po obci

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Menej cigánov

Zlepšenie podmienok bývania mladých rodín, ale s tým súvisia financie, takže v prvom rade zlepšenie
vyberania financií (za odpad, daň, ...)

ústretovosť samosprávy voči občanom a ich aktivitám

chýba spolupráca obcí, obce by sa mohli poskladať aj finančne na väčšie podujatie, ktoré stojí viac
peňazí. Spoločne by sa mohlo ufinancovať vystúpenie viacerych umelcov a drahších.

Výstavba nových domov , postaviť vlastný obchod pre rómov

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Viac aktivít pre mládež
Kanalizácia
Vysťahovanie cigánov
Obnovenie železnice , posilnenie autobusových spojov ,

Bytovka lepšie bývanie
Nové pracovné miesta
Viac pracovných pozícií
Chcem druhú ženu + svadba

Rekonštrukcia miestnych ciest

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Udržanie základnej školy s MŠ v Lome nad Rimavicou

Chut a chut a chciet

Vyčistenie potoka v celej jeho dĺžke a prehĺbenie na pôvodnú hĺbku.

Zlepšiť informovanosť, služby, komunikáciu a odbornosť na obecnom urade

spomínané by postačili
nedrancovat lesy

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

do jarkov vedľa cesty vložič kanalizačné rúry každých 100m čistiaca šachta - na miesto garádu
vznikne chodník
vytvorenie podmienok pre život mladých rodín

zvýšenie chovu oviec kvôli vypášaniu trávy, zároveň by obec mala z toho príjmy, hlavne pri výrobe
produktov z mlieka podpora chovateľov kôz

pripraviť romov vo svojej komunite - podmienky, aby neobývali celé centrum obce

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

viac začleniť rómskych spoluobčanov do práci v obci a okolo vlastných príbytkov

zapojiť do práce rómov

stretnutie starostu s občanmi

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

výstava multi funkčných ihrísk, kúpalisko

nadväzovanie spolupráce s inými obcami

nefalšovaný záujem človeka voči druhým, nie len prázdne reči

viacej dbať na čistotu obce a okolia

dokúpiť lehátka na bazén ochota a záujem podporiť ľudí ktorí majú nápady, projekty vyčistenie
Hradovej od popadaných stromov

zdravotné stredisko krytá plaváreň

ochrana vodných zdrojov ochrana ŽP tento dotazník tvorte aj pre obyčajných občanov !

vytvorenie skupiny prof.opatrovateloiek, zvýšiť bezpečnosť, vytvoriť centrum voľného času pre
mládež, cyklotrasy, nočné hliadky mests.polície, útulok pre zvieratá

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

Podnikatelske tajomstvo
Podnikatelske tajomstvo
Nemám

zlepšenie sociálnych a zdravotných služieb

Vymeniť starostu!

stačí sa pozrieť do regiónov a obcí v takom Trenčianskom, Nitrianskom , Trnavskom kraji ako tam ľudia
žijú v obciach kde je ledva 2 000 obyvateľov a aké majú možnosti a financie, ako to tam vyzerá ( idú do
predu, čo sa urobilo v našej obci za dve volebné obdobia môžeme sa hanbiť a zamyslieť a to nás je viac
ako 5 000! ) a ako u nás....

Dokazat najst sposob komunikacie aby sme mali vobec chut spolupracovat a pomoct nielen obci ale
celemu regionu

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

väčšia osveta o dianí v obci
v prvom rade vymenit vedenie obce !!!

Voda u Fajtov. Vepor zľavy. Aj víkendové.

aby sme mali mi romovia bytovky
klub pre mladých

zlepšiť situácia v obecnej knižnici zvýšiť propagáciuz obce, dbať na zvyky

riešiť vandalov
dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

aktivita občanov

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk

dotaznik bol vytvorený na portály dotaznicek.sk
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