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Vec: Štatistické zlat'ovanle RO
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.
V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutočni aj v roku 2019. Účelom
štatistického zisťovaniaje o. i. získať infonnácie o štruktúre, výške, a vývoji prijmov fyzických
osôb v r6znych typoch domácnosti. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb
infonnačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a
štátnych organizácii, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm
životného minima.
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 190 obcí, medzi nimi aj
Vaša obec. Do zisťovaniaje zaradenýchviac ako 2000 domácnosti.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019.
V tomto období vybrané domácnostivo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou
opytovatefa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Oslovené
domácnosti sú povinné podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike poskytnúť
požadované údaje. Všetky infonnácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti
poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov
upravuje zákon č. 54012001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá štatistický úrad Slovenskej
republiky. Podrobnejšie infonnácie sa môžete dozvedieť na stránke šú SR na adrese
www.statistics.skalebo telefonicky na t. č. 041/5113210,0905925932- Ing. Alena Babfková.
Vážený pán starosta I vážená pani starostka,obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu
pri realizácii uvedeného zisťovania. K úspešnej realizácii tohto projektu môžete aj Vy prispieť
vhodnou formou šírenia tejto informácie pre obyvateľov Vašej obce a poskytnutím pomoci
našim opytovatefom.
S poďakovanímza Vašu ochotu, ústretovosťi porozumenie
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