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yáženíobčania,
v tomto roku sa uskutočnísčítanieobyvatel'ov.

V

období od 15.02.2021 do 31.03.2021
ELEKTRONlCKY

ie

potrebné sčítat'sasÁu výlučne

KaŽdý občan musí vyplnit' sčítacíformulár, ktorlý nájde na webovej stránke

www.scitanie,sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

Povinnost'sČÍtaťsa vyplnením sčítaciehoformulára majú všetci obyvatelia SR - každý,
kto má na Území Slovenskej republiky trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Obyvatel'om sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktolý má na územíSR obvyklý
pobyt.

Za neplnoletého obyvatel'a a za obyvatel'a,

ktorlý nie je spósobilý na právne úkony má
povinnosť vyplnit' sčítacíformulár jeho zákonný zástupca.

v sčítacomformulári sa musia vzťahovať
k rozhodujúcemu okamihu sčítania,ktoným je polnoc zo štvrtka 31, decembra 2O2O na
piatok 1, januára 2021.

VŠetkYÚdaje, ktoré obyvatel' uvedie
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sčitajte sa na webovej
stránke www.scitanie.sk
sčítajtesa
mobilnou aplikáciou

sčíta|te8a

3

pomocou

stacionárnehoasistenta
na kontaktnom mieste
sčíta|te8a s pomocou
mobilného agietenta o ktorého
požladate telefonicky

Obyvatel'sa sěíta sám alebo s pomocou blízkej osoby
Obyvatel'sa sčítasám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkol'vek mieste využitím
počítača,tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítacíformulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk
Sčítat'samóže q cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačnésystémy
Android a iOS.
Samosčítanieje pre vás rlýchly a jednoduchý spósob na vyplnenie sčítaciehoformulára,
bez narušenia vašej privátnej zóny,

Sčítaniepomocou asistenta
Ak sa nemóžete alebo neviete sčítaťsami máte možnosť využiťslužbu asistovaného
sčítania.
Na Území obce bude pósobiť mobilný asistent, ktoný navštívi domácnosť obyvatel'a
v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dóvodu imobility).
Kontaktné sčítanie(pomocou stacionárneho alebo mobilného sčítaciehoasistenta) sa
uskutoČnílen v období od 01 .04.2021do 31 ,10,2021z protiepidemiologických dóvodov
na základe rozhodnutia vlády SR,

v obci Nižný slavkov kontaktné miesto je na obecnom úrade.
Prevádzkové hodiny kontaktného miesta 01,04.2021 - 31.10,2021

Pondelok

h. - 11:00 h.
Utorok 09:00 h. - 11:00 h.
Streda 13:00 h. - í6:30 h.
09:00

Štvrtok

Piatok

09:00

h. -

14:00 h.

Telefónne čísla:

úrad
asistent

obecný

0918 628 197
0918 431 961

