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METODICKÝ POKYN 
Štatistického úradu Slovenskej republiky 

č. 10900-0018/2020 z 5. mája 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 domov a bytov 

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „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. 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 (ďalej len „opatrenie“) po prerokovaní s Ministerstvom 
financií Slovenskej republiky a reprezentatívnymi združeniami obcí a miest vydáva 
tento metodický pokyn: 

Čl. 1 
Základné ustanovenia  

(1) Účelom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri financovaní 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. 

(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) Obec na svojom území zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pri sčítaní 
domov a bytov a realizuje a zodpovedá za sčítanie domov a bytov na jej území. 



 2

(6) Štatistický úrad  

a) koordinuje financovanie úloh obce pri sčítaní domov a bytov s  Ministerstvom 
financií Slovenskej republiky,  

b) usmerňuje metodicky obec pri nakladaní s dotáciou poskytnutou zo štátneho 
rozpočtu na financovanie sčítania domov a bytov a  

c) preveruje dodržiavanie povinností obce vyplývajúcich zo zákona o sčítaní 
a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ak 
je to potrebné, navrhuje obci opatrenia na odstránenie nedostatkov. 

(7) Oprávnené náklady, ktoré v rozpočtových rokoch 2020 a 2021 vzniknú obci 
pri zabezpečovaní úloh preneseného výkonu štátnej správy na obce spojených 
so sčítaním domov a bytov sa uhrádzajú z dotácie poskytnutej obci z rozpočtovej 
kapitoly štatistického úradu (ďalej len „dotácia“). 

(8) Na účel sčítania domov a bytov je 

a) domom bytová budova bez ohľadu na to, či je v rozhodujúcom okamihu 
sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 obývaná, a nebytová budova, 
ktorá je v rozhodujúcom okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 
2021 aspoň sčasti obývaná, 

b) bytom obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom 
usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, určený na trvalé 
bývanie nachádzajúci sa v dome, a iné obydlie; iným obydlím je obydlie, 
ktoré v rozhodujúcom okamihu sčítania slúži na bývanie a nie je súčasťou 
domu, nie je bytom a nie je obytnou miestnosťou podľa stavebného zákona.  

Čl. 2 
Určenie výšky dotácie 

(1) Dotácia sa na účel výpočtu so zohľadnením rozdielnych nákladov 
pri zabezpečovaní úloh obce a na účel poskytnutia doplatku dotácie podľa článku 
3 skladá: 

a) z paušálnej sumy, ktorej výška je určená podľa počtu obyvateľov obce s 
trvalým pobytom na území obce zisteného z údajov štatistického úradu podľa 
stavu k 31. decembru 2019, 

b) zo sumy, ktorej výška je určená ako súčin štyroch eur a  počtu bytov podľa 
stavu v katastri nehnuteľností k 31. decembru 2019, 

c) z doplatku dotácie poskytnutého podľa článku 3. 

(2) Výška paušálnej sumy podľa odseku 1 písm. a) poskytnutej obci podľa počtu 
obyvateľov k 31. decembru 2019  pri počte  

a) do 499  obyvateľov vrátane je  700 eur, 
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b) od 500  do 9 999 obyvateľov vrátane je 1 100 eur, 

c) od 10 000 obyvateľov je 1 800 eur. 

Čl. 3 
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 a domov 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. 

(3) Výška doplatku poskytnutej obci je súčin štyroch eur a prírastku bytov 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. 4 
Oprávnené výdavky 

(1) Oprávnenosť výdavku uhrádzaného z dotácie nie je viazaná na členenie dotácie 
podľa článku 2 ods. 1.  

(2) Obec použije dotáciu výlučne na bežné výdavky obce súvisiace s personálnym, 
materiálnym, technickým a organizačným zabezpečením sčítania domov a bytov. 
Obec môže uhrádzať najmä náklady na 

a) odmeny poskytnuté podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru uzatvorených na vyplnenie sčítacieho formuláru na sčítanie domov 
a bytov, kontrolu vyplnenia sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov, 
získanie a spracovanie údajov poskytnutých osobami, ktoré vykonávajú 
správu bytových domov, vyhľadávanie iných obydlí na území obce, získavanie 
údajov o domoch a bytoch v registratúre alebo archíve stavebného úradu, 
alebo v inom informačnom systéme obce, 

b) získavanie alebo overovanie údajov o iných obydliach v teréne na území 
obce, 

c) získavanie údajov o domoch a bytoch od správcov nehnuteľností v ich 
katastrálnom území, 

d) cestovné náhrady osôb zamestnancov podieľajúcich sa na sčítaní domov 
a bytov,  

e) úhradu alikvotnej časti nákladov na energie, 
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f) telekomunikačné služby a poštovné, 
g) materiálové zabezpečenie pre zamestnancov určených na realizáciu sčítania 

domov a bytov (napríklad na kancelársky materiál, papier, toner do tlačiarne),  
h) reprografické práce,  
i) nákup počítača, jeho príslušenstva alebo reprografickej techniky, ktoré budú 

použité na sčítanie domov a bytov, 
j) nákup nábytku, zariadení a softvéru nevyhnutných na zabezpečenie fyzickej 

ochrany  a softvérovej ochrany údajov zistených sčítaním domov a bytov. 
k) údržbu, technickú podporu a opravu majetku uvedeného v písmenách i) a j) 

a dopravných prostriedkov využívaných pri sčítaní domov a bytov. 

Čl. 5 
Spôsob poskytnutia dotácie 

Štatistický úrad do 31. mája 2020 

a) vydá rozpis dotácií pre všetky obce, ktoré plnia úlohy pri sčítaní domov a bytov, 

b) zašle obci písomné oznámenie o výške, spôsobe výpočtu a účele poskytnutia 
dotácie, oprávnenom použití finančných prostriedkov z dotácie a vydaní tohto 
metodického pokynu, 

c) poskytne obci, ktorá plní úlohy pri sčítaní domov a bytov, dotáciu vo výške, 
ktorá je súčtom súm podľa článku 2 ods. 1 písm. a ) a b). 

Čl. 6 
Spôsob poskytnutia doplatku dotácie 

Pri rozpise a poskytnutí doplatku dotácie sa postupuje podľa článku 5. 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. 

Čl. 7 
Zúčtovanie dotácie 

Rozsah, spôsob a termín na predloženie zúčtovania dotácie a termín odvodu 
výnosov z poskytnutej dotácie určí štatistický úrad v súlade s § 8a ods. 7 zákona 
č. 523/2004 Z. z. osobitným pokynom, ktorý uverejní na svojom webovom sídle. 

Čl. 8 
Hospodárenie a kontrola 

Na nakladanie s finančnými prostriedkami poskytnutými obci dotáciou 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. Použitie týchto finančných prostriedkov môže byť predmetom kontroly podľa 
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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. 9 
Osobitné ustanovenie o poskytnutí finančných prostriedkov okresnému úradu 

Ak namiesto obce plní jej úlohy pri sčítaní domov a bytov príslušný okresný úrad, 
poskytnú sa mu finančné prostriedky v rovnakej výške, ako by boli poskytnuté 
dotáciou príslušnej obci vrátane doplatku dotácie, ak o jeho poskytnutie okresný úrad 
požiada. Okresnému úradu ako miestnemu orgánu štátnej správy, ktorý je 
preddavkovou organizáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa 
zodpovedajúce finančné prostriedky presunú rozpočtovým opatrením Ministerstva 
financií Slovenskej republiky z rozpočtovej kapitoly štatistického úradu do 31. mája 
2020. 

Čl. 10 
Záverečné ustanovenia 

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

(2) Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku vlády 
Slovenskej republiky. 

Alexander Ballek v. r. 
predseda Štatistického úradu 

Slovenskej republiky  


