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Vyhodnotenie dotazníka 2021

Názory a požiadavky občanov na rozvoj obce
Za účelom zisťovania názorov a požiadaviek lokálneho obyvateľstva o kvalite života v obci
Beluj sa začiatkom tohto roku realizoval dotazníkový prieskum, prostredníctvom ktorého
mohli občania vyjadriť svoje názory v jednotlivých oblastiach, úroveň spokojnosti
poskytovaných služieb v obci, a zároveň identifikovali kľúčové problémy obce.
Bolo vyhotovených a rozdaných do domácností 50 kusov dotazníkov. Vyplnených sa ich
vrátilo 27. V dotazníku bolo uvedených 7 otázok. Prvých šesť otázok bolo rozdelených na
niekoľko doplňujúcich podotázok. Posledná, siedma, otázka predstavovala ešte ďalší osobný
pohľad respondenta na veci obecné, ktoré v dotazníku neboli (podľa respondenta)
zachytené. Respondent mal priestor na vyjadrenie svojho názoru, čo niektorí využili.
V niektorých dotazníkoch sa respondenti vyjadrovali iba k otázkam, ktoré ich najviac
zaujímali. Prípadne nezaujali stanovisko na všetky dotazy.
Prehľad dotazníkových otázok a názorov respondentov:
Prvá otázka sa týkala spokojnosti života respondentov v obci. Aké sú pozitíva a negatíva
bývania v Beluji a aký nápad či návrh na zlepšenie by bolo treba uskutočniť.
Obyvatelia obce vnímajú nedostatok komunikácie, narušené susedské vzťahy, potrebujú
riešiť neexistujúcu kanalizáciu a zlé autobusové spojenie.
Návrhy na riešenie spokojného života boli rôzne - pozývania obyvateľov do diskusií k rôznym
témam, posunutie spojov, aby nadväzovali, cez dohovor susedovi, až po neuskutočniteľné
riešenia alebo náročné získanie dotácie na kanalizáciu.
Za najväčšiu prednosť bývania v obci obyvatelia označili najmä pokoj, ticho, čisté prostredie,
blízkosť prírody a bezpečie.
Za najväčší nedostatok znova označili nedostatočnú technickú infraštruktúru, komplikovanú
dopravu, resp. nedostatočnú verejnú dopravu a zlé medziľudské vzťahy. V jednom prípade sa
objavila informácia o nízkom počte mladých rodín, nedostatočná počuteľnosť obecného
rozhlasu a umiestňovania informácií.
Na otázku, aké zmeny by obyvatelia uvítali na vylepšení vzhľadu obce a čím by k tomu
prispeli, bolo najviac odpovedí ohľadne úpravy zelene v obci, ďalej by občania privítali extra
informačné tabule, stojany s košom na exkrementy, či obecné byty na pritiahnutie mladých
rodín do obce.
Na otázku, ktorý problém má dedina riešiť ako prvý, boli rôzne odpovede podľa preferencií
respondentov. Najviac sa opakovala požiadavka vybudovania kanalizácie, vodovodu.
Obyvateľom prekáža neustále zvyšovanie cien za komunálny odpad aj stav miestnych
komunikácií. Oprava domu smútku sa taktiež vyskytla ako priorita pre obec podľa jej
obyvateľov. Nechýbala požiadavka na vznik krčmy.
Obyvatelia obce majú predstavu, čo by prispelo k zviditeľneniu ich dediny. Navrhli ozdobiť
námestie betónovým džbánom, zasadiť na námestí lipu, umiestniť altánok za dedinou. Pri
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vstupe do obce osadiť tabule s erbom, nainštalovať drevené sochy, či vybudovať
multifunkčné ihrisko. Zachovávanie tradícií a rôzne kultúrne akcie tiež prispejú
k zviditeľneniu obce.
Druhá otázka sa týkala stavu spoločenských podujatí v obci. Väčšina sa zhodla v názore, že
stav je dostačujúci. Iba traja respondenti odpovedali nie. Na podotázku, aký typ podujatí vám
chýba, odpovedali respondenti jednoznačne:
Pre deti a mládež v obci obyvatelia navrhujú upraviť staré futbalové ihrisko, vytvoriť
bedmintonové či volejbalové ihrisko. Dvom respondentom v obci chýbajú deti a jeden si vie
predstaviť pre deti telocvičňu či lyžiarsky minivlek, ale aj kúpalisko alebo tenisový kurt.
Na otázku, ako prebudiť záujem mladých ľudí o spoločenský život v obci, boli nejednoznačné
odpovede. Niekto napísal, že tí, ktorí sú v obci, sú primerane aktívni, iný zase, že treba ich
prizvať na diskusiu, ďalší, že nevie. Boli aj návrhy na podporu lokálpatriotizmu, či vyčlenenie
financií na vedúceho klubu.
Na otázku, čo chýba starším ľuďom v obci, respondenti odpovedali: stretávanie sa,
vypočutie, komunikácia.
Na otázku, či je respondent ochotný podieľať sa na tvorbe a vedení voľnočasových aktivít,
všetci, ktorí odpovedali, povedali, že áno, jeden možno.
Treťou otázkou bolo zisťované, ktoré problémy životného prostredia sú v obci
najnaliehavejšie.
Z prieskumu jasne vyplýva, že obyvateľov najviac trápia nelegálne skládky a odpady
všeobecne. Chcú sa zaoberať aj problémami s chýbajúcou kanalizáciou, čističkou odpadových
vôd, či likvidáciou uhynutých zvierat v blízkosti intravilánu obce.
Na podotázku, či má obec pokutovať občanov, ktorí porušujú všeobecne záväzné nariadenia
obce, respondenti odpovedali 17-krát áno a špecifikovali, v ktorých prípadoch. Iba dvaja
respondenti uprednostnili iné riešenie.
Na doplňujúcu otázku, či má obec zvýšiť poplatok za komunálny odpad občanom, ktorí
neseparujú, bolo odpovedané 11-krát áno a 6-krát nie alebo iná odpoveď.
Štvrtý okruh otázok pojednáva o podnikaní v obci a ponuke služieb zo strany občanov.
Obyvatelia si vedia predstaviť niektoré konkrétne formy podnikania v obci v oblasti turizmu
alebo cestovného ruchu. Ak by mali možnosť, niektorí by sa pustili do podnikateľských aktivít
v oblasti ubytovania, stravovania, iní v poľnohospodárskej oblasti či kultúre a umení. Výrobu
keramiky a zriadenie minigalérie by tiež skúsili ponúknuť. Jeden sa vyjadril, že podnikať
nechce a ďalší, že by sa dalo, keby iní nezávideli. Na otázku, či ovládajú niektoré z tradičných
remesiel, z ôsmich odpovedí presná polovica ovláda a ďalšia nie. Na otázku, či by
respondenti mali záujem niektorú z chýbajúcich služieb poskytovať, odpovedali štyria kladne
a ďalší traja záporne.
Piata otázka bola orientovaná na vidiecky turizmus. Je možné podnikanie vo vidieckom
turizme v obci Beluj? Za akých podmienok by respondenti boli ochotní poskytovať služby
turistom? Odpovedali iba niektorí z respondentov. Traja si myslia, že je to možné, dvaja majú
názor, že áno, ale je to nežiaduce, prípadne je to dvojsečná zbraň a jeden odpovedajúci si
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myslí, že to nie je možné. Na otázku, za akých podmienok by boli ochotní poskytovať služby
turistom, boli odpovede ako: za žiadnych, nemám na to priestor, s jasnými pravidlami. Za
výhodných podmienok by si vedeli predstaviť poskytovanie služieb dvaja odpovedajúci.
Šiestou otázkou bolo zisťované, čo by sa dalo v dedine urobiť aj za málo peňazí, ako by boli
ochotní pomôcť jednotliví občania a koľko hodín by boli ochotní odpracovať v prospech
komunity.
Všetci odpovedajúci sú ochotní pomôcť fyzicky či organizačne a sú ochotní odpracovať
v prospech komunity toľko hodín, koľko bude treba.

Veľmi zaujímavé odpovede sme dostali k siedmej otázke, ktorá znela: Je tu ešte niečo, čo by
ste nám chceli napísať? Z odpovedí je cítiť, že niektorí si nevedia dať rady so susedmi, iní
nesúhlasia s vedením obce a viacerí, práve naopak, vedenie veľmi chvália.

Podrobný popis otázok a odpovedí respondentov
V nasledujúcej časti je podrobný a presný prepis otázok a odpovedí z jednotlivých
odovzdaných dotazníkov.
1. Čo vám chýba ku spokojnému životu v obci?
- Intenzívnejšia komunikácia medzi obecným zastupiteľstvom a obyvateľmi obce
a komunikácia medzi obyvateľmi obce navzájom
- Dostupné autobusové spoje, v pracovných dňoch večerný spoj, víkendové spoje
- Večerný pokoj, lebo sused píli drevo každý večer
- Rovnosť pred zákonom
- Krčma
- Kanalizácia
- Komunitný život
- Nič
- Slabá kvalita obchodu
a) Máte návrh na riešenie?
- Pozývať obyvateľov na diskusie k rôznym témam a problémom
- Posunutie večerného spoja, aby nadväzoval na tie do B. Štiavnice
- Treba dohovoriť susedovi
- Krčma, ale nemám návrh na riešenie
- Kanalizácia: projekt - získanie dotácie - realizácia
- Mám, ale je neuskutočniteľný
b) Čo považujete za najväčšiu prednosť bývania – života v obci?
- Zdravšie prostredie- uprostred zelene a môcť si toto prostredie aj formovať a
vytvárať
- Pokoj, životné prostredie
- Pokoj, čerstvý vzduch, príroda poruke
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c)
-

Ticho a pokoj
Pokoj a dobré susedské vzťahy
Relatívny pokoj, čistý vzduch, blízkosť prírody, bezpečnosť
Pokoj v obci
Pokoj a bezpečie
Pokoj, príroda
Pokoj, ticho, prístup k prírode
Pokoj a spoločenské povedomie
Pokojné prostredie
Čo považujete za najväčší nedostatok?
Chýbajúce kvalifikované pracovné príležitosti
Absencia vodovodu, kanalizácie, plynofikácie
Málo spojov, hlavne cez víkend
Málo spojov, doprava, nedostatočné zásobovanie obchodu, nedostupnosť
zdravotnej starostlivosti
- Ľudia sú tú zlí, ohovárajú sa medzi sebou
- Žiadne sociálne kontakty
- Nedostačujúce načúvanie starším obyvateľom
- Chýbajúce kaderníctvo
- Nízky počet mladých rodín, nízka zvučnosť miestneho rozhlasu, problematické
umiestňovanie informácií
- Absencia vodovodu a kanalizácie, čo však vzhľadom na veľkosť obce je
pravdepodobne nemožné
- Vodovod, kanalizácia, spoje
- Komunikácia medzi ľuďmi
- Prístup vedenia obce
- Nerešpektovanie jeden druhého –štvorkolky, pálenie plastov
- Zložitá doprava počas zimy
- Vedenie obce, najmä komunikácia s občanmi
- Vodovod
- Kanalizácia
d) Aké zmeny by ste uvítali pre vylepšenie vzhľadu dediny a čím by ste k tomu
prispeli?
- Inak riešiť kosenie - brať ohľad na reprodukčný cyklus niektorých rastlín.
Odpovedajúca by prispela vysvetľovaním koscom, čo si všímať
- Ozdravné rezy obecných stromov – odpovedajúci by prispeli pomocou
- Brigády - zber odpadu v intraviláne aj extraviláne obce
- Výsadba nových stromov
- Stojany s košom a sáčikmi na exkrementy
- Dedina je pekná, čistá, kedysi som prispela i prácou, dnes už ničím
- Aby sa peniaze nemíňali na nezmyselné projekty
- Odstránenie spíleného telefónneho stĺpu a jeho základu, extra informačné tabule
- Viac trvalo bývajúcich ľudí, výsadba zelene nielen okrasnej, opravené cesty
- Oprava miestnych komunikácií a domu smútku
- Obecné byty – pritiahnutie mladých rodín
- Vyriešiť dom pri obchode - spísať petíciu občanov a vyzvať RD Sitno v mene celej
obce
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-

Výsadba pôvodných drevín, odstránenie nevhodne vysadených stromov pod
elektrickým vedením
- Upraviť okolie obecného úradu, najmä priestor za úradom, nájsť vhodnejšie
miesto na uskladnenie materiálu
- Výsadba zelene, odpovedajúci by prispeli prácou
e) Ktorý problém má dedina riešiť ako prvý? (prípadne viac problémov v poradí
dôležitosti)
- Kanalizáciu a vodu
- Vodovod, kanalizáciu, plynofikáciu
- Čistenie potoka
- ČOV, zberný dvor, vytvoriť koreňovú čističku potoka
- Opraviť dom smútku, ošetriť, poprípade vypíliť stromy, ktoré ohrozujú DS
a cintorín
- Stále zdražovanie komunálneho odpadu, kontrola separovania
- Chýbajúcu poštu, krčmu
- Chodník pre peších, kanalizáciu
- Opravu miestnych komunikácií, opravu miestneho rozhlasu – nezrozumiteľný,
opravu domu smútku – veľmi akútne – múrik
- Urobiť bočné cesty, opraviť dom smútku
- Opravu domu smútku, miestnych komunikácií, žľabu na kultúrnom dome na rohu
- Vodovod
- Lipy
- Žumpy, susedské vzťahy, parkovanie vo vlastných dvoroch
- Kanalizáciu, odpadové hospodárstvo
- Nevyhovujúce miestne komunikácie. Dala sa opraviť len cesta, po ktorej chodí
starostka.
- Opravu domu smútku + úpravu jeho okolia
- Udržiavať a zveľaďovať obecný majetok (obecný úrad, dom smútku), až potom
nadobúdať nový majetok
- Neviem, aké problémy má dedina, ak sú, určite sa riešia
f) Čo by prispelo k zviditeľneniu našej dediny (propagácia, atraktívne podujatia,
iné hodnoty – prednosti?)
- Na námestí vytvoriť betónový džbán, ozdobiť ho mozaikou z vyzbieraných
keramických črepín po dedine
- Altánok za dedinou, v mieste, kde sa robí vatra
- Na námestí zasadiť lipu, aby vytvárala tieň nad stolom
- Otázka: Prečo sa neuskutočnilo stretnutie rodákov?
- Akcií je dosť, len musí skončiť korona
- Pri vstupe do obce osadiť tabule s erbom
- Cyklotrasa, pohostinstvo, možnosť ubytovania, dlhodobý udržateľný program
rozvoja
- Drevené prvky – sochy vo vidieckom štýle, multifunkčné ihrisko
- Archeologický výskum pôvodného miesta Beluja, každoročné bežecké preteky
- Rovnaký meter pre všetkých obyvateľov
- Najmä tradície (remeslá, kroje, zvyky)
- Rôzne kultúrne akcie
2. Považujete stav spoločenských podujatí (kultúra, šport) v dedine za dostatočný?
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- 6 x áno
- nie, absencia športových podujatí
- chýba divadlo, estrády
- nie
- pred Covidom áno, bol dostatočný
a) Aký typ podujatí Vám chýba?
- 6 x športové
- kultúra, šport
- spoločné stretávanie pri nejakých aktivitách
b) Čo by ste navrhli pre vytvorenie priestoru na hranie a voľnočasové aktivity detí
(3 až 12 rokov) a mládeže (13 až 22 rokov)?
- Téma na diskusiu
- Úprava starého futbalového ihriska pre obe skupiny, oddychová zóna pre seniorov
- Klzisko, lyžiarsky minivlek, kúpalisko, tenisový kurt, telocvičňa, športové aktivity,
cyklotrasa, skateboard
- Aby bolo viacej detí vonku a nie pri počítačoch
- Bedmintonové ihrisko
- Volejbalové ihrisko
- Aby tu boli deti
- Klub detí
- Vytvorenie umelého ihriska, prípadne priestor na trávenie času
c) Ako by ste prebudili záujem mladých ľudí pre spoločenský život v obci?
- Prizvať ich na diskusiu o tomto probléme
- Tí, čo sú tu, sú primerane aktívni, nie je tu krčma
- Neviem
- Vyčlenením finančných prostriedkov pre vedúceho klubu
- Obecná podpora lokálpatriotizmu
- Zapájanie mladých do rôznych akcií
d) Čo chýba starším (aj osamelým) ľudom k spokojnosti?
- Diskusia, čo im chýba, napr. na podujatí pre jubilantov a seniorov
- Komunikácia
- Stretávanie sa medzi sebou
- Hlavne pokoj
- Sociálny kontakt
- Aby boli starší ľudia vypočutí, aby ich vedenie neignorovalo
- Kontakt s okolím - priestor pre aktivitu mladých ľudí aj ľudí v strednom veku
- Stretávanie sa
- To musia napísať oni
e) Ste ochotný sa podieľať na tvorbe a vedení voľnočasových aktivít?
- 7 x áno
- Možno
- Áno, v rámci časových možností
- Áno, v rámci voľného času
3. Ktoré problémy životného prostredia (odpady, divoké skládky, ovzdušie, voda
a pod. ) sú podľa vás v dedine najnaliehavejšie?
- Separovaný odpad, kanalizácia, voda
- Divoké skládky, ČOV
6
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-

4.
-

Divoké skládky. Poľovníci znečisťujú ŽP, ohrozujú čistotu vody, nečinnosť úradov
Likvidácia uhynutých zvierat v blízkosti intravilánu obce
Obecný úrad by sa mohol podieľať na organizovaní vývozu septikov objednaním
vývozu pre 2 -3 rodiny 1 x mesačne, rodiny sa budú deliť o náklady
- Voda a nelegálne skládky
- Divoké skládky
- Obecný vodovod
- Divoké skládky, separovaný odpad
- Bolo by vhodné začať od seba
- Ovzdušie vo vykurovacej sezóne, potoky po celý rok
- Odpady, separovaný odpad
a) Má obec pokutovať občanov, ktorí porušujú Všeobecné záväzné nariadenia
obce (napr. nelegálne skládky, behajúce psy, vandalizmus?)
- Nie, treba im dávať „čierne body“, ktoré ich znevýhodnia, keď sa realizuje niečo
v prospech obyvateľov
- Nie, najprv osveta, návrhy riešení a potom represie
- 7 x áno
- Treba pokutovať za behajúce psy
- Viac kontroly
- Áno. Robíš neporiadok – plať!
- Behajúce psy sa môžu vyskytnúť každému a to ostatné treba zakázať a v tom
môže byť problém
- Najprv upozorniť a potom dať pokutu
- Nelegálne skládky áno, ak sa dokáže, behajúce psy nie, vandalizmus áno, pálenie
plastov áno, ak sa to dá dokázať
- Behajúce psy –likvidujú sliepky aj ovce
- Áno, pokutovať skládky, behajúce psy, vandalizmus aj pálenie plastov
- Áno, po upozornení
- Áno, ale podľa závažnosti
b) Má obec zvýšiť poplatok za komunálny odpad o 100 % a viac občanom, ktorí
neseparujú odpad (plasty, papier, tetrapaky, plechovky)?
- Ak sa to dá odsledovať, tak áno
- Nie, najprv osveta, návrhy riešení a potom represie
- 10 x áno
- Kontrolovať, aby každý separoval
- Občania, ktorí neseparujú, nezaplatia ani ten zvýšený poplatok...
- Nie, lebo keď teraz neplatia, nebudú ani potom
- Nie, lebo nelegálne skládky...
- Nie, pretože ich bude pokutovať
Keby ste mali možnosť, v akej oblasti by ste chceli podnikať?
Učiť robiť keramiku a zriadiť si minigalériu
Neviem
Ubytovanie, stravovanie
Dalo by sa, keby iní nezávideli
Poľnohospodárstvo, kultúra, umenie
My podnikať nechceme
Každý má možnosť skúsiť
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-

5.
-

6.
-

Služby
a) Ovládate nejaké z tradičných ľudových remesiel a odovzdali by ste tieto
skúsenosti iným?
- 3 x áno
- Vyšívanie
- 4 x nie
b) Mali by ste záujem niektoré z chýbajúcich služieb v obci poskytovať?
- 3 x nie
- 4 x áno
c) Aké služby vám v obci najviac chýbajú?
- Stretávanie na káve
- Kaderníčka
- Sauna, jakuzza
- Holič, kaderník
- Dobre zásobená predajňa potravín
- Pohostinstvo
- Jednorazové služby – kaderníctvo
- Kvalitné a lacné potraviny
- Mne nič v obci nechýba
Myslíte si, že podnikanie vo vidieckom turizme je v našej dedine možné, aká je
vaša predstava?
Nie, obec nežije ako komunita, najprv treba vyriešiť tento problém
Je možné
Áno, ale je to dvojsečná aktivita
Možno áno, ale nie žiaduce
Áno, mimo Covid
Áno je
a) Za akých podmienok by ste boli ochotní poskytovať služby turistom (ubytovanie
na súkromí, stravovanie a iné)?
- Môžem poskytovať návštevu minigalérie a prácu s hlinou
- Za žiadnych
- Za výhodných
- Nemám na to priestor, mám širokú rodinu aj priateľov
- V prípade nastavenia jasných pravidiel s dôrazom na nenarúšanie života v obci
- Za podmienok výhodných pre mňa aj obec
Čo by sa dalo v dedine urobiť aj za málo peňazí?
Zlepšiť medziľudské vzťahy
Šetriť a nie rozdávať na nezmysly
Brigádovať podľa možnosti a zdravotného stavu
Stravovanie, ubytovanie za poplatok. To, o čo by bol záujem
Bežecké preteky, tvorivé dielne, spoločné zaváranie (pre chudobné rodiny)
Upratať dedinu, nasadiť a naštepiť ovocné stromy
a) Ako by ste boli ochotní pomôcť vy?
- Organizovaním diskusných stretnutí s občanmi
- Fyzicky, duševne
- Aktívnou účasťou, realizáciou chodníka a inštalácie informačnej tabule
- Vlastnou prácou
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Zúčastniť sa, zohnať bežcov, zohnať ovocie (bežecké preteky)
Priebežnou starostlivosťou o dreviny
Prácou
b) Koľko hodín by ste boli ochotná/ý odpracovať v prospech komunity pri realizácii
rôznych projektov a obecných brigád?
- V prospech komunity pracujem a nedá sa to rátať na hodiny
- Účasť na obecných brigádach
- 10 hodín
- 25 hodín
- Podľa potreby
- Veľa
- Koľko bude treba
- Podľa potreby voľného času
- Podľa potreby
- Dosť
7. Je tu ešte niečo, čo by ste nám chceli napísať?
- Nie
- Štekajúci pes, šteká aj 4 hodiny v kuse
- Hnať k zodpovednosti každého, kto poškodil, zničil verejný majetok, ktorý ma slúžiť
všetkým obyvateľom
- Menej rozprávať a viac konať pre ľudí
- Aby rozhlas fungoval
- Aby bolo spravodlivo - na každého nech je rovnaký meter – pálenie: jeden môže,
iný nie
- Nepúšťať sa do zviditeľňovania dediny na internete a v médiách. Prinieslo by to
viac negatív ako osohu. Kto má rodové korene, cestu si do nej nájde. Vidím to na
mojich deťoch
- Informovať o dôležitých veciach formou SMS, pretože nie všade je dobre počuť
rozhlas
- Zmena vedenia obce
- Na každého občana rovnaký meter
- Ďakujem celej komunite (občanom), ktorí sa aktívne z vlastnej iniciatívy
spolupodieľajú na aktívnom živote v obci vo svojom voľnom čase s prispením
vlastných finančných prostriedkov a vlastnej energie
- Mgr. Monika Zlesíková je najlepšia starostka a sme radi, že ju máme
- Držíme vám palce, aby ste to zvládli ušoférovať do normálnejších čias a pokračovať
v spoločnom diele bez limitov
- Ďakujeme za doterajšie fungovanie, realizáciu projektov a kultúrne podujatia,
ktoré boli a v budúcnosti budú v našej obci

Dotazník spracovala Ing. Lívia Olahová
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