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Čo sa Vám na Vašej obci najviac páči?33 odpovedí 

Prostredie. 

Kľud. 

Blízkosť prírody. 

Plánovaná výstavba. 

Poloha, príroda okolo. 

Príroda, starostlivosť o občianske vybavenie, napr. nové LED osvetlenie. 

Súdrznosť obyvateľov. 

Dostupnosť prírody, prívetivosť spoluobčanov, kľudná hlavná cesta so slabšou premávkou. 

Poloha obce, rýchly presun do Trnavy a blízka možnosť turistiky, resp. cykloturistiky. 

Lokalita. 

Upravenosť už z minulosti. 

Príroda, kľud. 

Areál futbalového klubu. 

Príroda. 

Ticho, nejazdia cez obec kamióny. 

Rýchlejšia dostupnosť do TT. Príroda pod Karpatami. 

Kľud, 

Škôlka, poriadny obchod, bar, kultúrne podujatia,... 



Snaha o udržanie spoločenských akcií a zveľadenie priestorov kultúrneho domu. 

Športový areál. 

Kľud a ticho. 

Poloha blízko hôr. 

Pokojná dedina v krásnom prostredí. 

Pokojná obec, pekné okolie. 

Nie je niečo čo by sa dalo vyslovene vyzdvihnúť oproti iným podobným obciam z podobným 

počtom obyvateľov a rozlohou. 

Lokalita - blízko pohorie Karpaty, kľud. 

Lokalita, prostredie. 

Bar na ihrisku. 

Je to moja rodná dedina, takže príroda a žijú tu moji najbližší 

Je tu pokoj. 

 

Čo sa Vám na Vašej obci najviac nepáči?29 odpovedí 

Slabá občianska vybavenosť. 

Chýba vodovod. 

Zarážajuce je, že sa tu stavia Kultúrny dom, ktorý nie je podľa mna až tak doležitý, ako je 

vodovod a kanalizácia. 

Nekomunikácia medzi obyvateľmi. 

Chýbajúci vodovod, kanalizácia, škôlka. 

Chýbajúci vodovod a problémy s pitnou vodou. 

Nedostatok cyklistických trás na voľnočasové aktivity. 

Nedostatok spoločenských a športových možností. 

Chýbajúca občianska vybavenosť. 

Občianska vybavenosť! 0 bodov! 

Hospodárenie s vodou. 

Niektoré časti chodníka. 

Slabšia občianska vybavenosť. 

Nie je v obci materská škola. 

Občianska vybavenosť. 

Všetci zamestnanci obecného úradu. 

Chýbajúca infraštruktúra pre rozvoj športu a voľnočasových akt ivít. 

Parkovanie motorovych vozidiel na miestach, kde to neni určené napr. v uličke, slabé 

internetové pripojenie. 

Vypúšťanie odpadových vôd do rigolu pri ceste a strašne zdevastovaná otočka autobusu. 

Chýba škôlka, vodovod, kanalizácia. 

Nedotovať len jednu organizáciu (futbal), rozložiť financie a vybudovať niečo aj pre 

najmenších. 

Nevhodne stanovené priority investovania finančných prostriedkov obce do menej podstatných 

projektov pre život občanov. 

Chýba kanalizácia. 

Absencia základných sietí ako vodovod a kanalizácia, žiaden normálny obchod s potravinami. 

Šaňopab. 

V obci nie je voda a kanalizácia. 



Nerozvíjame sa. Okrem úprav na cintoríne tu nevidim žiadny pokrok. Deti (mladý ľudia) skôr 

odchádzajú ako prichádzajú. A ked sem niekto príde, sú to skôr neprispôsobiví alebo 

problémový občania (sociálne slabší). 

Nie je tu kanalizácia. 

 

Čo by ste vo Vašej obci zlepšili?30 odpovedí 

Vybudovanie vodovodu a kanalizácie. 

Vodovod. 

Vodovod, kanalizácia!!! 

Dobudovanie kanalizácie, vody. Chýbajúca materská škola. 

Školstvo, kultúrny a spoločenský život, kanalizácia. 

Infraštruktúru - vybudovanie vodovodu, odvoz odpadu. 

Zavedenie vodovodu. 

Obecný vodovod, kanalizácia, obchod. 

Vybudovanie cyklotrasy a škôlky. 

Vodovovod, detské ihrisko. 

Možnosť volnočasových aktivít. Multifunkčné ihrisko, detské ihrisko, lavičky pri ceste... 

Keďže sa plánuje výstavba v obci je nevyhnutná škôlka, nakolko v Dolnej Krupej sú 

uprednostnené deti z nej ! Potraviny, väčšie ihrisko pre deti ako bolo kedysi, chodníky, 

chýba kanalizácia a vodovod. 

Viac možností hrania sa pre deti. 

Obec by sa mohla rozrásť, následne by vznikol priestor pre lepšiu občiansku vybavenosť- 

škôlka, škola, lekáreň .... 

Kanalizácia - riešenie vypúšťania septikov do kanálov pri ceste a do potoka. 

Kultúru. 

Lepšie podmienky pre šport a volný čas. Výsadba zelene, chýbajúca škôlka. 

Vytvoril by som detské ihrisko ako bolo za kultúrnym domom. 

Vybudovanie optického internetu, kanalizácie a vody. 

Susedské vzťahy. 

Treba doviesť do dediny vodovod a vybudovať kanalizáciu. 

Vodovod, kanalizáciu, škôlku - aspoň normálne detské ihrisko. 

Kanalizácia, voda, materská škôlka. 

Vybudovať vodovod a kanalizáciu. 

Medziľudské vzťahy. 

Vzhladom na vzrastajúci počet malých detí v obci by sa hodilo kvalitné detské ihrisko. 

Stíšenie rozhlasu pred domom č. 148 na úroveň hlasitosti ostatných v obci.  

Vodu, kanalizáciu. 

Má tu nastať výstaba, už len to považujem za správny krok, viem, že je to zložitejší proces, no 

keď si tu chceme udržať mladých ľudi treba to rozhýbať. Vybudovať škôlku, ihrisko, 

kanalizáciu. Nikde nevidím zverejnené zápisnice zo zastupiteľstiev. A informácie jedna babka 

povedala sú nedostačujúce a nedôveryhodné. Bolo by pekné, keby pri hlasení oznamov ste 

zaželali pekný deň, tak ako kedysi, je to milé. 

 



 

 

 

 

 

 



Ďalšie otázky sú hodnotené pomocou stupnice od 1 do 5 (známky ako v škole) 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Priestor pre Vaše poznámky (v čom vidíte priestor na zlepšenie, kam by sa podľa 

Vás mala obec uberať atď.)19 odpovedí 

Rozvoj bývania, vodovod, kanalizácia. 

Podľa mňa do obce neprilákajú nových občanov na fľašovanú pitnú vodu a smrad z jarkov. 

Hlavne vpred. 

Kanalizácia, vodovod. 

Vybudovať vodovod, kanalizáciu, slušný obchod s potravinami, stmeliť obyvateľov. 

Rozvoj zameraný pre všetkých obyvateľov, aj deti (vybudovanie ihriska), vodovod, lepšia 

organizácia spoločenských podujatí. 

Obec by sa mala zaujímať o mladých ľudí, dať deťom škôlku, detské ihrisko... 

Tak ako som vyplnila dotazník, plus zverejňovanie zapisníc zo zasadania z obecných 

zastupiteľstiev! Častejší update webstránky. 

Neslubovať, ale riešiť a konať. Dať priestor mladým, pomáhať pri bytovej výstavbe a hlavne 

včas zabezpečiť priestory pre deti v predškolskom veku. Aktívnejšie riešiť služby pre občanov. 

Nevyhovárať sa iba na financie. 

Vybudovanie vodovodu nevyhnutná podmienka rozvoja obce, kanalizácia. 

Dopredu – miesto, kde by sa mohli stretávať seniori aj mladý ľudia (okrem futbalového 

ihriska). Pár košov na psie exkrementy. Ked idem na prechádzku s dieťaťom na chodniku ich 

napočítam dosť a vidím tu pravidelne ľudí, ktorí venčia po ulici. Treba ich upozorniť a 

zabezpeciť koše. Tie chodniky sú podaktoré v dosť zlom stave. Napriklad tenisový kurt, alebo 

niečo podobné. Škôlka pre deti, už ich je tu dosť a do budúcna je nevyhnutná. Treba sem 

prilákať mladých ľudí, vytvoriť im priestor na život s rodinou a deťmi. Ďakujem. 

Dobudovanie infraštruktúry pre šport, rekreáciu, výsadba zelene. 

Kanalizácia by bola prvoradá, vodovod nie je až tak potrebný, ale pri výstavbe novej časti 

domov na zahumní by bolo veľké plus..a snáď by prišlo bývať aj viac ľudí. 

Vybudovanie optického internetu, kanalizácie a vody. 

Výstavba verejného vodovodu a kanalizácie. 

Chýba aj materská škôlka, prívod plynu a elektriny k pozemkom v novej ulici pri ihrisku . 

Viac informovať o činnosti obce cez webovú stránku. 

Zimný štadión. 

Voda, kanalizácia, kultúrno-spoločenský život. 

 


