Obec Sokolce
946 17 Sokolce, Hlavná 63

Népszámlálás 2021
A Statisztikai hivatal rendelete alapján 2021-ben népszámlálás lesz
a Szlovák Köztársaság területén, melyre két szakaszban kerül sor.
Először február 15. és március 31. között elektronikusan tölthetjük
ki a kérdőíveket, majd április 1. és október 31. között személyes
segítséget is igényelhetnek a lakszakállasi Községi hivatalban.
A népszámlálás folyamata illetve két lehetséges forgatókönyve:
Elektronikus
kérdőív
a www.scitanie.sk weboldalon

1.

kitöltése

2021
Február 15 – március 31 Mobil applikáció letöltése Google web
áruház segítségével

A kérdőív kitölthető lesz a lakszakállasi
Községi
hivatalban,
ahol
személyes
segítséget is igényelhetnek

2.
2021
Április 1 – október 31

Idős, Immobilis lakosaink részére lehetőség
van személyes adatkitöltésre otthonaikban.
Ezt a szolgáltatást a 035 77 80 104 – es
telefonszámon
illetve
az
info@obecsokolce.sk email címen lehet
igényelni.

A népszámlálás minden Szlovák Köztársaságban élő – állandó vagy átmenti
lakhellyel bíró állampolgárra érvényes.
Részletes információkat a www.scitanie.sk web oldalon találnak!
Telefón:
035-7738200

Tel/
035-7780104

E-mail:
info@obecsokolce.sk

IČO: 00306665
DIČ: 2021014809

Obec Sokolce
946 17 Sokolce, Hlavná 63

Sčítanie obyvateľov 2021
Na území Slovenskej republiky sa na základe usmernenia Štatistického úradu
SR v roku 2021 uskutoční sčítanie obyvateľov. V termíne od 15 februára do 31
marca je možnosť uskutočniť sčítanie elektronicky tzv. samosčítanie, od 01.
apríla do 31. októbra bude prebiehať asistované sčítanie obyvateľstva
pomocou asistentov sčítania, kedy môžete využiť aj pomoc na Obecnom úrade
v Sokolciach.
Možné postupy sčítania obyvateľstva:
Vyplnenie elektronického
1.
stránke www.scitanie.sk
15. február – 31. marec
2021

formulára

na

Pomocou mobilnej aplikácie dostupnej na
stránke Google store

Sčítavací formulár bude možné vyplniť aj na
obecnom úrade v Sokolciach, kde môžete
požiadať aj asistenta o pomoc

2.

1. apríl – 31. október
2021

Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní
asistenti, ktorí
navštívia
domácnosť
obyvateľa v prípade, že o takúto službu
požiada (napr.
z
dôvodu
imobility)
telefonicky na 035 77 80 104 – prípadne
emailom na info@obecsokolce.sk

Sčítava
sa
každý,
kto
má v
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Slovenskej

republike

Podrobné informácie o sčítaní sú uvedené na stránke www.scitanie.sk
Telefón:
035-7738200

Tel/
035-7780104

E-mail:
info@obecsokolce.sk

IČO: 00306665
DIČ: 2021014809

