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VEC : Sčítanie domov, bytov a obyvateľov – žiadosť o súčinnosť 

 

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

v roku 2021 v zmysle zákona 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 

(ďalej len zákon o SODB 2021) po prvý krát integrovane v kombinácii údajov 

z administratívnych údajov a údajov získaných z predošlých sčítaní. 

Povinnou osobou pre sčítanie prostredníctvom sčítacieho formulára je obec a osoba 

vykonávajúca správu domu. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované 

údaje je polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok 1.1.2021. 

 Za účelom sčítania údajov – tvz. povinných premenných  Mesto Banská Bystrica 

využíva svoje databázy, ale aj údaje, ktorými disponujú osoby vykonávajúce správu domov 

a bytov. Ide o údaje: forma vlastníctva bytu a podlahová plocha bytu, počet obytných miestností 

v byte, počet podlaží v dome, poloha bytu v dome, zásobovanie vodou v byte, typ kúrenia, zdroj 

energie používaný na vykurovanie bytu a pod.  

Zisťované údaje je povinná osoba vykonávajúca správu domu povinná vyplniť do 60 dní odo 

dňa doručenia dotazníka. 

  Na stránke mesta www.banskabystrica.sk v sekcii Matrika a pobyt/ agenda  je 

zverejnená tabuľka vo formáte .xls, alebo pdf. a metodické pokyny na vyplnenie dotazníkov, 

ktorý ste  prostredníctvom správcovských spoločností povinní zaslať do 15.9.2020 mailom na 

adresu: marta.cellarova@banskabystrica.sk, alebo matrika@banskabystrica.sk . 

  Za neposkytnutie údajov môže obec podľa § 30 odst. 1 písm. b) zákona o SODB 21 

udeliť pokutu vo výške od 250€ do 1500€. 

 Veríme však, že aj vďaka Vašej spolupráci  úlohy vyplývajúce s realizácie Sčítania 

domov a bytov  2021 spoločne úspešne zvládneme. 

 S pozdravom 

 

 

 Ján Nosko 

 primátor mesta 

 Banská Bystrica 
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