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METODICKÝ POKYN

Štatistického úradu Slovenskej republiky

č. 10900-1434/2021 z 4. marca 2021

ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn 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

Štatistický  úrad Slovenskej  republiky  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 a podľa opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 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  obyvateľov v znení  opatrenia  č.  61/2021 Z.  z.
vydáva tento metodický pokyn:

Čl. I

Metodický  pokyn  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 sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 1 ods. 4 sa slová „doby sčítania obyvateľov“ nahrádzajú slovami „dosčítavania
v obci“.

2. V čl. 1 ods. 7 písmeno c) znie:

„c)  kontaktným  miestom  miesto,  ktoré  prevádzkuje  obec  a na  ktorom  môže
obyvateľ  alebo  zákonný  zástupca  obyvateľa  počas  dosčítavania  splniť
povinnosť  podľa  §  8  ods.  1  zákona  o  sčítaní  s  pomocou  stacionárneho
asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania,“.

3. V čl.  1  ods.  7  písm.  d)  sa  slová  „doby  sčítania  obyvateľov“  nahrádzajú  slovami
„dosčítavania v obci“.

4. V čl. 1 sa odsek 7 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)  dosčítavaním  v obci  časový  úsek  alebo  viacero  časových  úsekov,  v ktorých
obec od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021 na základe rozhodnutia predsedu
úradu  podľa  §  5a  ods.  2  zákona  o sčítaní  zabezpečí  v  spolupráci  s  úradom
asistované  sčítanie,  pričom  dosčítavanie  v obci  sa  preruší  vždy  odo  dňa
určeného  v rozhodnutí  predsedu  úradu  o zastavení  dosčítavania  vydanom
podľa  §  5a  ods.  3  zákona  o sčítaní  a  celková  dĺžka  dosčítavania  v obci
nepresiahne spravidla 33 pracovných dní,
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g) asistovaným sčítaním sčítanie vykonané počas dosčítavania podľa § 8 ods. 4
zákona o sčítaní

1. v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sčítania,

2. v zariadení s pomocou stacionárneho asistenta sčítania,

3. na  mieste,  kde  sa  obyvateľ  zdržiava  s  pomocou  mobilného  asistenta
sčítania, alebo

4. v kontaktnom mieste bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania.“.

5. V čl.  3  ods.  6  sa  slová  „15.  apríla  2021“  nahrádzajú  slovami  „skončenia
dosčítavania v obci“.

6. V  čl.  6  ods.  1  sa  za  slovami  „sčítania  obyvateľov“  vkladajú  slová  „počas  doby
sčítania obyvateľov a počas dosčítavania v obci“.

7. V čl. 6 ods. 3 sa slová „§ 8 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 5“.

8. V čl.  7  ods.  6  sa  za  slovo  „mesiac“  vkladá  čiarka  a slová  „15.  apríl  2021“  sa
nahrádzajú slovami „v ktorom sa skončilo dosčítavanie v obci“.

9. V čl.  8  ods.  3  sa  za  slovo  „mesiac“  vkladá  čiarka  a slová  „15.  apríl  2021“  sa
nahrádzajú slovami „v ktorom sa skončilo dosčítavanie v obci“.

10.V čl. 10 ods. 2 sa slová „nevyužil službu asistovaného sčítania“ nahrádzajú slovami
„nepožiadal o asistované sčítanie“.

11.V čl.  10  ods.  3  sa  za  slovo  „mesiac“  vkladá  čiarka  a slová  „marec  2021“  sa
nahrádzajú slovami „v ktorom sa skončilo dosčítavanie v obci“.

12.V čl.  11  ods.  3  sa  slová  „doby  sčítania  obyvateľov“  nahrádzajú  slovami
„dosčítavania v obci“.

13.V čl.  11  ods.  4  sa  slová  „službu  asistovaného  sčítania“  nahrádzajú  slovami
„asistované sčítanie“.

14.11.  V čl.  11  ods.  5  sa  za  slovo  „mesiac“  vkladá  čiarka  a slová  „marec  2021“  sa
nahrádzajú slovami „v ktorom sa skončilo dosčítavanie v obci“.

15.V 13 ods. 3 sa slová „doby sčítania“ nahrádzajú slovami „dosčítavania v obci“.

16.Čl. 14 vrátane nadpisu znie:

„Čl. 14
Daňové a odvodové povinnosti obce

(1) Obec platí  preddavok na daň z príjmov fyzickej  osoby,  preddavok na poistné na
verejné zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie 

a) z odmeny  poskytnutej  zamestnancovi  obce  v pracovnom  pomere,
ktorý vykonáva v pracovnom pomere činnosť 

1. kontaktnej osoby,
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2. kontaktnej  osoby,  stacionárneho  asistenta  sčítania  a  mobilného  asistenta
sčítania,

3. kontaktnej osoby a stacionárneho asistenta sčítania,

4. stacionárneho asistenta sčítania,

5. mobilného asistenta sčítania,

b) z odmeny  poskytnutej  zamestnancovi  obce  na  základe  dohody  o  práci
vykonávanej  mimo  pracovného  pomeru,  ktorý  vykonáva  činnosť  kontaktnej
osoby,

c) z odmeny poskytnutej starostovi obce alebo jeho zástupcovi, ktorí vykonávajú
činnosť kontaktnej osoby.

(2) Obec  nemá  povinnosť  odvádzať  daň  z príjmov  fyzickej  osoby  z náhrady  pri
prekážke za činnosť asistenta sčítania, na ktorú má nárok samostatne zárobkovo
činná osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom obce.  Obec nie je
platiteľom  poistného  na  verejné  zdravotné  poistenie  a platiteľom  poistného  na
sociálne poistenie z  náhrady pri prekážke za činnosť asistenta sčítania, na ktorú
má  nárok  samostatne  zárobkovo  činná  osoba  alebo  fyzická  osoba,  ktorá  nie  je
zamestnancom obce.

(3) Zariadenie platí preddavok na daň z príjmov fyzickej osoby, preddavok na poistné
na  verejné  zdravotné  poistenie  a  poistné  na  sociálne  poistenie  za  svojho
zamestnanca,  ktorý  vykonáva  v pracovnom  pomere  činnosť  stacionárneho
asistenta sčítania v zariadení.

(4) Od dane z príjmov fyzickej osoby je oslobodená odmena za činnosť

a) stacionárneho  asistenta  sčítania,  ktorý  nie  je  v pracovnom  pomere  s  obcou
alebo so zariadením a nemá nárok na náhradu pri prekážke,

b) mobilného asistenta sčítania, ktorý nie je v pracovnom pomere s obcou a nemá
nárok na náhradu pri prekážke.

(5) Vymenovanie  za  asistenta  sčítania  nezakladá  pracovnoprávny  vzťah  s  obcou.
Asistent  sčítania  sa  do  zdravotnej  poisťovne  a  Sociálnej  poisťovne  z dôvodu
vymenovania za asistenta sčítania neprihlasuje.

(6) Od  platenia  poistného  na  verejné  zdravotné  poistenie  a platenia  poistného  na
sociálne poistenie je oslobodená odmena za činnosť asistenta sčítania, ktorý nie je
v pracovnom pomere s obcou alebo so zariadením a nemá nárok na náhradu pri
prekážke.“:

17.V čl. 18 sa konci pripájajú slová „v znení neskorších predpisov“.

18.Za čl. 18 sa vkladá čl. 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Čl. 18a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej dňom uverejnenia oznámenia 

o vydaní metodického pokynu
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Oprávnené výdavky obce, ktoré vznikli do nadobudnutia účinnosti tohto metodického
pokynu,  sa  považujú  odo  dňa  účinnosti  tohto  metodického  pokynu  za  oprávnené
výdavky podľa tohto metodického pokynu.“.

Čl. II
Účinnosť

Tento  metodický  pokyn  nadobúda  účinnosť  dňom  uverejnenia  oznámenia  o jeho
vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

Alexander Ballek v. r.
predseda štatistického úradu


