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VEC: Sčítanie domov a bytov  - žiadosť o spoluprácu. 

 

     Prijatím zákona NR SR č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o sčítaní“) obec v súlade s § 27 

tohto zákona na svojom území zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pri príprave, 

priebehu a vykonaní sčítania.  

     Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „SODB“)  sa v tomto roku realizuje podľa 

nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových  zdrojov a znížení 

administratívnej záťaže obyvateľov. 

SODB je rozdelené na dve etapy a to:  

1. etapa - sčítanie domov a bytov, ktorá prebieha v termíne od 01.06.2020 do 12.06.2021 

2. etapa - sčítanie obyvateľov, ktorá bude prebehať v termíne od 15. 02.2020 do 31.03.2021. 

 

    Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formou, pomocou 

Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov.   V zmysle § 7 ods. 2  zákona o sčítaní 

povinnou osobou pre zisťovanie údajov pri sčítaní domov a bytov prostredníctvom sčítacieho 

formulára je obec a  osoba vykonávajúca správu bytového domu. Štatistický úrad (ŠU) 

vydal Metodický pokyn, ktorým sa ustanovuje postup osôb vykonávajúcich správu bytových 
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domov pri zbere údajov o domoch a bytoch pre účely SODB v roku 2021 (viď príloha č. 1). 

Účelom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri plnení úloh osôb 

vykonávajúcich správu bytového domu  počas doby sčítania domov a bytov ( od 01. júna 

2020 do 12. februára 2021) pre zber údajov o domoch a bytoch. 

     Z vyššie uvedeného Vás touto cestou žiadame o súčinnosť a poskytnutie údajov do 

sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov  v rozsahu a podľa metodických vysvetliviek, 

ktoré sú obsahom sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov podľa stavu 

k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t.j. k 01.01.2021.  

     Poskytnutie údajov je potrebné spracovať elektronickou formou vo formáte .xlsx vo forme 

šablóny (excelovská tabuľka), ktorá je zverejnená na stránke mesta na stiahnutie  

https://www.senec.sk/sk/clanok/scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021. Požadované údaje 

Vás žiadame poskytnúť  do 60 dní od doručenia tejto žiadosti mailom na adresu 

maczeakovaj@senec.sk. V prípade nejasností pri vypĺňaní tabuľky môžete kontaktovať Janu 

Maczeákovú, t.č. 02/20205132, maczeakovj@senec.sk, prípadne Janu Ďurčovú, t.č. 

02/20205128, durcova@senec.sk. 

     Zároveň Vás žiadam o poskytnutie zoznamu bytových domov (ulica, súpisné a orientačné 

číslo domu),  ktorým vykonávate správu. Tento zoznam prosíme poskytnúť čo najskôr. 

          Ďakujem za spoluprácu  a ostávam s pozdravom 

 

                                                                                Ing. Dušan Badinský v.r. 

                                                                                    Primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha:  

1. Metodický pokyn Štatistického úradu SR č. 10912-267/2020 z 12. mája 2020,  ktorým 

sa ustanovuje postup osôb vykonávajúcich správu bytových domov pri zbere údajov 

o domoch a bytoch pre účely SODB v roku 2021; 
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