
 

Sčítanie obyvateľov 

15. 2. 2021 – 31. 3. 2021 - samosčítanie 

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. 

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri 

prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. Vážení 

obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, 

ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to 

požiadajú. 

 

V našej obci, ak to niekto nevie urobiť sám, pomôže 

mu od 01.04.2021 sčítať sa obec a to: 

- na obecnom úrade v na to vyčlenenom priestore 

pomocou stacionárneho asistenta 

- doma, kde vás navštívi mobilný sčítací asistent   

( v oboch prípadoch je to p. Peštová ) 

 

Bez presného sčítania príde obec o časť 

podielových daní, na ktoré má obec nárok. 

Podielové dane tvoria až 85% a viac z bežného 

príjmu obce. 



 

Sčítanie je okrem zisťovania stavu obyvateľstva pre štatistické účely 

dôležité aj pre obec – a teda aj samotných občanov, keďže na základe 

sčítania sa bude nasledujúcich 10 rokov prideľovanie podielových daní 

pre obec riadiť  práve výsledkom tohto sčítania a prírastkom a úbytkom 

obyvateľstva v priebehu rokov. Oprava sčítania sa robiť nedá.  

 

Vývoja obyvateľstva podľa ŠÚ SR: 

 
1970 1980 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ŠÚ SR - stredný 
stav 304 309 289 284 

         
274 

ŠÚ SR 
   

276 271 270 268 268 263 264 267 265 265 268 

ŠU SR 
   

-6 -5 -1 -2 0 -5 1 3 -2 0 -11 

MFSR 
       

270 268 268 263 264 267 265 

               

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

    ŠÚ SR - stredný 
stav 274 

 
271 

   
265 

       ŠÚ SR 268 273 271 272 271 269 265 266 266 
     ŠU SR -11 5 -2 1 -1 -2 -4 1 0 

     MFSR 265 265 265 273 271 272 271 269 265 266 
     

Čo z uvedeného vyplýva? Jedna vec je pokles obyvateľov počas celej doby. Ale druhá je tá, 

že obec nedostávala z MFSR podielové dane na taký počet obyvateľov, aký reálne v obci 

bol – lebo ŠÚ SR má iné údaje.  Tieto financie obci nikto nevráti. 

Konkrétny príklad:  Pozrite rok 2011. Ak na konci roka 2011 bolo podľa ŠÚ v obci na konci 

roka 268 osôb, tak v roku 2010 malo byť v obci 268 + 11 ( úbytok v r. 2011) = 279  

obyvateľov, nie 265, ako viedol ŠÚ SR. Teda rozdiel -14 obyvateľov v neprospech obce. Pre 

rok 2010 to bolo cca. 1700.- Eur, ktoré obec nedostala na svoj počet obyvateľov. Koľko 

financií stratila obec takto roky dozadu?   

Od roku 2011 obec eviduje priemerne -2 osoby podľa evidencie ŠÚ SR oproti svojím 

štatistikám.  Do r. 2011 v obci neboli štatistiky zaznamenávané, ale oproti vyššie 

uvedenému počtu 279 obyvateľov malo byť v roku 2010 v obci dokonca až 281 alebo 282 

obyvateľov. Tých -14 ( možno až -16 aj viac) obyvateľov je značná strata financií. Dnes to 

presne nevyjadrím. Ak zoberieme do úvahy ročne nie 1700 Eur, ale len napr. 1500 Eur              

( lebo vývoj PD na obyvateľa sa v čase mení), to je v priebehu 10 rokov ( medzi sčítaniami) 

suma 15 000,- Eur, čo je viac ako bola napríklad cena za opravu ciest v obci od školy 

a kostola nahor, ktoré obec splácala 13 rokov.  ( Posun MF SR oproti ŠÚ SR je dva roky  - 

farebne v tabuľke, po sčítaní trvá tiež nejaký rok, kým sa informácie dajú do súladu.)         


