VYHODNOTENIE dotazníka k pripravovanému dokumentu PHSR 2020-2027 obce Dojč
Prieskumu sa zúčastnili 3 podnikateľské subjekty, žiadna z odpovedí nebola vyradená ako neplatná.
1. Názov spoločnosti
Geokon s. r. o.

emtei plus spol. s r. o.

2. Právna forma spoločnosti

spol. s r. o.

Dojč – OPS s. r. o.

3

3. Druh podnikateľskej činnosti




geodetické práce
predaj strešnej krytiny, klampiarskych prvkov a príslušenstva
poskytovanie služieb obci a obyvateľom, čistenie verejných
priestranstiev, kosenie, zimná údržba, údržbárske práce

a.
b.
c.
d.
e.

1-5 rokov
6-10 rokov
11-15 rokov
16-20 rokov
viac ako 20 rokov

33,3 %
0 %
33,3 %
33,3 %
0%

a.
b.
c.
d.

18-30 rokov
31-45 rokov
45-65 rokov
viac ako 65 rokov

0%
(0)
33,3 % (1)
66,7 % (2)
0%
(0)

4. Počet rokov podnikania
(1)
(0)
(1)
(1)
(0)

5. Vek majiteľa spoločnosti

6. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie majiteľa spoločnosti
 základná škola
 stredná odborná škola / stredné odborné učilište bez maturity
 stredná odborná škola / gymnázium s maturitou
 vysoká škola / univerzita
7. Počet zamestnancov na začiatku podnikania /
 GEOKON
1
 emtei
0
 Dojč-OPS
3

0%
0%
66,7 %
33,3 %

8. Počet zamestnancov v roku 2020
/
1
/
12
/
4

9. Aké faktory ovplyvnili lokalizáciu vašej firmy v obci Dojč?
 trvalé bydlisko v obci
66,7 % (2)
 vlastníctvo objektu v obci
66,7 % (2)
 vlastníctvo pozemku v obci
66,7 % (2)
 dobré dopravné napojenie
66,7 % (2)
 dopyt po výrobkoch a službách
66,7 % (2)
 nižší prenájom
33,3 % (1)
 nevyužité objekty
33,3 % (1)
 iné
33,3 % (1)
 nemám konkurenciu
0%
(0)
 prírodné podmienky
0%
(0)
 dostatok pracovnej sily
0%
(0)
 vybudovaná technická infraštruktúra
0%
(0)
o iné: spoločnosť vo vlastníctve obce – zakladateľom je obec

(0)
(0)
(2)
(1)

10. Čím konkrétne ovplyvňuje miestna samospráva činnosť vašej spoločnosti?
 spolupráca na báze odberateľsko-dodávateľských vzťahov
 podporuje podnik. aktivitu prostredníctvom zvýhodnených podmienok
 správa daní a poplatkov
 sprostredkúva aktuálne informácie o podpore podnikania
 iné

100 %
33,3 %
33,3 %
0%
0%

(3)
(1)
(1)
(0)
(0)

11. Ako vaša spoločnosť spolupracuje so samosprávou?
 dobre
 poskytovanie VZV
 dodávateľsko-odberateľské vzťahy, podpora činnosti vo forme dotácie, vklad do
spoločnosti pri zakladaní – základné imanie

12. Využili by ste dotačnú podporu pre aktivity vašej spoločnosti?
5/5 * (5 hviezdičiek z 5)
3/5 * (3 hviezdičky z 5)
4/5 *

66,7 % (2)
33,3 % (1)
0%
(0)

13. V horizonte 5 rokov mienite:
 udržať firmu
 rozšíriť firmu
 prestať podnikať
 zmeniť podnik. činnosť

(2)
(1)
(0)
(0)

66,7 %
33,3 %
0%
0%

14. Aké konkrétne opatrenia zo strany obce by zlepšili situáciu vo vašej spoločnosti?
 žiadne
 vybudovanie kanalizácie v obci, vybudovanie infraštruktúry v priemyselnej zóne
 obec nás podporuje
15. Usporiadajte aktivity podľa dôležitosti, kde by sa mal sústrediť rozvoj obce v nasledujúcom
období? Začnite najdôležitejšou.
 rozširovanie kanalizačnej siete
12
 rekonštrukcia miestnych komunikácií
10,7
 rekonštrukcia verejných budov
9,7
 vodozádržné opatrenia
7
 budovanie detských ihrísk a športovísk
7
 výsadba zelene
7
 rozširovanie obchodnej siete
5,7
 bytová výstavba
5
 podpora kultúrnych podujatí
5
 budovanie cyklotrás a turistických chodníkov
3,7
 poskytovanie sociálnych služieb
3
 rozširovanie zdravotníckych služieb
2,3
16. Ako ste spokojný s informačnou činnosťou Obce Dojč?
 spokojný

100% (3)

17. Odkiaľ získavate informácie o činnosti Obce Dojč?
 obecné noviny
 webstránka obce
 na Obecnom úrade
 na zasadnutí OZ
 od poslancov OZ
 od spoluobčanov
 iné (starostka)
 aplikácia „V obraze“

100 %
100 %
100 %
100 %
66,7 %
33,3 %
33,3 %
0%

(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(1)
(1)
(0)

18. Aké konkrétne projekty navrhujete v obci realizovať?
 kanalizačné siete
 kamerový systém
 rekonštrukcia ciest a chodníkov
 zriadenie zberného dvora
 budovanie športovísk
19. Čo by sa malo do 2027 určite vybudovať?
 kanalizácia
 oprava komunikácií, ciest a chodníkov
 zberný dvor
 budovanie športovísk
20. Aké konkrétne opatrenia navrhujete na zlepšenie podnikateľského prostredia v obci?
 neviem
 priviesť infraštruktúru do priemyselnej zóny obce – aby bola možnosť pripojenia.
 -

