
Dohoda  o spolupráci 

uzatvorená na naplnenie zákona 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 

v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

( ďalej len „dohoda)  

 

I. Zmluvné strany  

 

1. Obec:                    Obec Jasenov 

                              Obecný úrad č. 47, 073 01 

                              IČO: 00325244 

                              Zastúpená: Ing. Michal Šabak, starosta obce 

                              ( ďalej len „obce“) 

 

 

             

2. Asistent sčítania:   Ing. Gabriela Kováčová 

                                 

                                 

 

II. Preambula  

 

Táto dohoda sa uzatvára za účelom poskytnutia  finančných prostriedkov asistentovi sčítania 

z dotácie v sume 780,- Eur na platové ohodnotenie za činnosť asistenta sčítania vykonávanú 

v obci Jasenov na základe čl. 10  Metodického pokynu štatistického úradu Slovenskej 

republiky  č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania 

obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov.  

 

III. Predmet dohody 

 

1. Táto zmluva  sa uzatvára na zabezpečenie sčítania obyvateľov v obci Jasenov. 

2. Obec poskytne údaje potrebné na výkon sčítania počas doby sčítania obyvateľov 

asistentovi sčítania v obci Jasenov, splnenie tejto povinnosti nezbavuje obyvateľa 

sčítať sa sám, 

3. Obec informuje obyvateľov o povinnosti vykonať sčítanie prostredníctvom asistenta 

sčítania alebo sám. 

4. Obec realizuje opatrenia na vykonanie sčítania, vyčlení časový  úsek na účel sčítania 

a umožní asistované sčítanie. 

 

 



IV. Asistent sčítania v obci  

1. Asistent sčítania na kontaktnom mieste vykonáva úlohy asistenta sčítania počas doby 

sčítania.  

2. Asistent sčítania je povinný zaznamenať v sčítacom formulári na sčítanie obyvateľov 

všetky údaje, ktoré poskytla obec a obyvateľ  v rozsahu podľa sčítacieho formulára na 

sčítanie obyvateľov, a odoslať ho.  

3. Asistent sčítania nesmie byť pre výkon svojej činnosti obmedzený v právach 

a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného 

vzťahu. 

4. Asistent sčítania je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch poskytnutých 

obyvateľom, o ktorých sa dozvedel pri plnení úloh asistenta sčítania, táto povinnosť 

trvá aj po skončení plnenia úloh asistenta sčítania.  

 

V. Záverečné ustanovenia  

 

1. Dohoda nadobúda platnosť  dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom po 

dni jej zverejnenia  webovom sídle obce. 

2. Dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, dve obdrží obec a jedno asistent 

sčítania.  

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k dohode je možné vykonať len písomne a so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán.  

 

V Jasenov, dňa 02.05.2021  

 

.................................................                                                 ............................................  

                                                                      

         starosta obce                                                                            asistent sčítania       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


