
SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 - asistované sčítanie obyvateľov 

Asistované sčítanie bude prebiehať od 03. 05. 2021 do 13. 06. 2021. V prípade zhoršenia 

epidemiologickej situácie môže byť asistované sčítanie prerušené. Asistované sčítanie  je určené 

obyvateľom, ktorí  sa  nestihli alebo nemohli sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby.Ide najmä o 

digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach  a 

obyvateľov marginalizovaných komunít. 

Asistované sčítanie bude realizované 2 spôsobmi: 

Obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. 

V našej obci je  zriadené kontaktné miesto na  obecnom úrade, kde sa obyvatelia môžu prísť sčítať v 

čase prevádzkových hodín: 

Kontaktné miesto: Obecný úrad Sirk, Sirk č. 71 

Prevádzkové hodiny: 

Pondelok: 7.00 - 15.00 hod. 

Utorok:  7.00 - 15.00 hod.                           

Streda:  7.00 - 15.30 hod. 

Štvrtok:  7.00 - 15.00 hod.                      

Piatok:  7.00 - 15.00 hod. 

 

Na kontaktnom mieste bude pracovať 1 stacionárny asistent sčítania. 

Obyvateľ môže požiadať počas doby asistovaného sčítania v prevádzkových hodinách na 

telefonickom kontakte: 058/4881373 alebo na tel. č. 0907 928 619 aj o službu mobilného asistenta, 

ktorý navštívi obyvateľa doma a pomôže mu sčítať sa (ide hlavne o občanov so zdravotným 

postihnutím a seniorov).Požiadať o mobilného asistenta je možné aj prostredníctvom Call centra na 

telefónnom čísle: 02/20924919.   

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete: meno, priezvisko, 

adresu,  na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť (obec a súpisné číslo) a telefónne číslo, aby si 

mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.Každý mobilný asistent bude 

vybavený preukazom, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Jeho totožnosť je možné si spätne 

overiť zavolaním na obec. Pri podozrení, že ide o falošného asistenta, treba kontaktovať políciu 

a upozorniť aj obec. 

Na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemiologické opatrenia 

(rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov). 

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska mali 

povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára do 31.03.2021, alebo teraz v čase od 03.05. 

do 13.06.2021. 

Obyvateľovi môže byť udelená pokuta  od 25 do 250 eur. 


