Informácie pre občanov
Vážení občania,
dovoľte nám informovať Vás o prebiehajúcom elektronickom sčítaní obyvateľov v našej
obci.
Prebiehajúce elektronické sčítanie obyvateľov v našej obci hodnotíme ako úspešné.
Celkovo máme sčítaných viac ako 87 percent obyvateľov. Do ukončenia elektronického
sčítania obyvateľov zostáva niekoľko dní a je v našom záujme, aby podstatná časť
obyvateľov bola sčítaná v tejto fáze samosčítania, ktoré potrvá ešte do stredy 31. marca
2021. Po tomto termíne už nebude možné sa samosčítať. Najlepšie sčítanou ulicou v
našej obci je ulica Brezová, kde sa sčítalo 100 percent obyvateľov. Výrazne nižšie podiely
sčítaných evidujeme na ulici Májovej, Farskej, Pod Hôrkou, Poľnej a ulici Záplotie.
Apelujeme na obyvateľov, aby ste využili posledné dni online sčítania a splnili si zákonnú
povinnosť sčítať sa. Zároveň evidujeme, že v rámci jedného rodinného domu nie je
sčítaných 100 percent bývajúcich. Podobne je to v bytových domoch, kde evidujeme len
80 percent sčítaných obyvateľov.
V čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska
najbezpečnejšou formou ako pri sčítaní chrániť svoje zdravie aj zdravie ostatných. Preto
neváhajte a využite možnosť sčítať sa elektronicky a pomôžte sčítať sa aj svojim
blízkym doma, ak vás o to požiadajú. Sčítavate sa bezpečne, nekontaktne, v pohodlí
domova a vyplnenie elektronického formuláru netrvá viac ako 10 minút. Všetko potrebné
nájdete na internetovej stránke: www.scitanie.sk a máte možnosť stiahnuť si aj mobilnú
aplikáciu pod názvom SODB 2021. V prípade potreby technickej či metodickej pomoci pri
sčítaní je k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19 alebo 02/22 11 99
99.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k
rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na
piatok 1. januára 2021. Upozorňujeme obyvateľov nielen na význam sčítania pre obec a
spoločnosť ale aj na to, že je zákonnou povinnosťou obyvateľa sčítať sa.

