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METODICKÝ POKYN

Štatistického úradu Slovenskej republiky

č. 10912-933/2021 z 8. februára 2021 

o poskytnutí doplatku dotácie  poskytnutej obci na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania 

obyvateľov, domov a bytov, ktoré vznikli  pri sčítaní domov a bytov

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej aj „štatistický úrad“) podľa § 24 písm. h)
zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sčítaní“)  a opatrenia Štatistického
úradu Slovenskej republiky č. 100/2020 z 28. apríla 2020 z o poskytovaní dotácií zo
štátneho  rozpočtu  na  úhradu  nákladov  preneseného  výkonu  štátnej  správy  pri
príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré
vzniknú pri sčítaní domov a bytov, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov (ďalej len
„opatrenie“) vydáva nasledovný metodický pokyn. 

Čl. 1
Základné ustanovenia 

(1) Účelom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri poskytnutí doplatku
dotácie  poskytnutej  obci  na  financovanie  úloh  obce  pri  sčítaní  domov  a bytov
v rámci  preneseného  výkonu  štátnej  správy  pri  príprave,  priebehu  a vykonaní
sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 /ďalej len „doplatok dotácie“/.

(2) Tento metodický pokyn sa vzťahuje na postup

a) obce,  mestskej  časti  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy
a mestskej časti mesta Košice (ďalej len „obec“),

b) okresného úradu, ktorý plní povinnosti obce, ak príslušná obec nemá obecné
zastupiteľstvo ani starostu obce počas šiestich mesiacov pred dobou sčítania
domov a bytov a ak nie sú vyhlásené nové voľby do orgánov samosprávy obce
tak, aby sa konali aspoň štyri mesiace pred dobou sčítania domov a bytov.

(3) Ustanovenia  §  19  zákona  č.  583/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej
samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov  vzťahujúce  sa  na  obec  so  zavedenou  nútenou  správou  nie  sú  týmto
metodickým pokynom dotknuté.

(4) Okresný  úrad  plní  úlohy  obce  spojené  so  sčítaním  domov  a bytov  aj  vtedy,
ak v priebehu doby sčítania domov a bytov pominú dôvody, pre ktoré okresný úrad
plní úlohy obce pri sčítaní domov a bytov.

(5) Z doplatku  dotácie   je  možné  uhrádzať  iba  oprávnené  náklady  podľa  čl.  4
Metodického  pokynu  č.  10900-0018/2020,  ktoré  v rozpočtových  rokoch  2020
a 2021 vzniknú obci pri zabezpečovaní úloh preneseného výkonu štátnej správy na
obce spojených so sčítaním domov a bytov. 

(6) Doplatok  dotácie  obci  sa  uhrádza  z dotácie  z rozpočtovej  kapitoly  štatistického
úradu.
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Čl. 2
Doplatok dotácie

(1) V  rámci finančných  prostriedkov  určených  na  dotácie  je  v rozpočtovej  kapitole
štatistického úradu finančná rezerva určená na doplatky dotácií. 

(2) Ak sa sčítaním bytov v domoch zistí,  že počet bytov je vyšší, ako je počet bytov
podľa  stavu  v katastri  nehnuteľností  k 31.  decembru  2019,  môže  obec  požiadať
štatistický  úrad  pred  termínom  vyúčtovania  dotácie  o poskytnutie  dodatočných
finančných prostriedkov na úhradu nákladov spojených so sčítaním domov a bytov
formou  doplatku  dotácie.  Doplatok  sa  poskytne  po  ukončení  vykonania  sčítania
domov  a bytov,  ak  prírastok  bytov  je  vyšší  ako  20  bytov.  Prírastok  bytov  sa
vypočíta ako rozdiel medzi počtom bytov podľa stavu v Katastri nehnuteľností k 31.
12. 2019 a počtom bytov ( v stave úplný a neúplný) podľa sčítania k 01. 01. 2021. 

(3) Výška  doplatku  poskytnutej  obci  je  súčin  štyroch  eur  a prírastku  bytov  (v  stave
úplný a neúplný)  sčítaných na území obce.

(4) Ak sa sčítaním domov  a bytov zistí,  že počet bytov v obci je nižší, ako je počet
bytov podľa stavu v  katastri  nehnuteľností  k 31.  decembru 2019,  obec príslušnú
časť dotácie do štátneho rozpočtu nevracia.

Čl. 3
Postup obce pri podávaní žiadosti o poskytnutie  doplatku dotácie

(1) Obec  požiada  o doplatok  k dotácií  formou  žiadosti.  Formulár  žiadosti  o doplatok
(Príloha č. 1 a č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Metodického pokynu) je
dostupný na stránke https://www.scitanie.sk/sodb2021/dokumenty

(2) Obec  riadne  vyplnenú  žiadosť  o doplatok  zašle  na  adresu  Štatistický  úrad
Slovenskej  republiky,  Mgr.  Adam Zetek,  Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava
alebo  elektronicky  na  adresu:  adam.zetek@statistics.sk,  najneskôr  do  30.  04.
2021.

Čl. 4
Spôsob poskytnutia doplatku dotácie  

Rozpis  doplatkov  dotácií  vydá  štatistický  úrad  bezodkladne  po ukončení  prijímania
žiadostí  obcí  a overení  prírastku  počtu  bytov  voči schválenej  výslednej  databáze
údajov  o bytoch  a domoch  zostavenej  z údajov  zistených  sčítaním  domov  a bytov
najneskoršie do 31. mája 2021 a štatistický úrad prevedie doplatky dotácií na bankové
účty obciam najneskôr do 15. júna 2021.

Čl. 5
Zúčtovanie dotácie a doplatku k dotácií

Zúčtovanie  použitých  finančných  prostriedkov  z doplatku  dotácie  bude  súčasťou
zúčtovania  dotácie  poskytnutej  obci  na  úhradu  nákladov  preneseného  výkonu
štátnej  správy  pri  príprave,  priebehu  a  vykonaní  sčítania  obyvateľov,  domov
a bytov, ktoré vznikli  pri sčítaní domov a bytov v súlade s Metodickým  pokynom č.
10900-0018/2020.

https://www.scitanie.sk/sodb2021/dokumenty
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Čl. 6
Hospodárenie a kontrola

Na  nakladanie  s finančnými  prostriedkami  poskytnutými  obci  dotáciou  a doplatkom
dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom
štátnej správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sa vzťahuje zákon č.
523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov.  Použitie  týchto  finančných
prostriedkov môže byť predmetom kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole  a vnútornom  audite  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení
neskorších  predpisov  a  §  2  písm.  a)  zákona Národnej  rady  Slovenskej  republiky  č.
39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

(1) Tento metodický pokyn sa zverejňuje vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

(2) Podrobnejšie  metodické  usmernenia  štatistického  úradu  pre  obce  zohľadňujúce
špecifiká  financovania  úloh  obce  pri  sčítaní  domov  a bytov  sa  zverejňujú  podľa
potreby na webovom sídle úradu.

(3) Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.

Alexander Ballek v. r.
predseda 

Štatistického úradu Slovenskej republiky 


