OBEC

KOTEŠOVÁ

HARMONOGRAM
PRÍPRAVNÝCH A REALIZAČNÝCH PRÁC SČÍTANIA

Obec Kotešová na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 10 zák. č. 263/2008 Z. z. o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011a v súlade s Metodickým pokynom Štatistického
úradu Slovenskej republiky zo dňa 3. februára 2011 číslo 900-0025/2011 v rámci svojej
pôsobnosti bude plniť nasledovné úlohy:

a) určí zamestnancov, ktorí budú plniť funkciu gestorov sčítania v obciach, a nahlásia do 21.
marca 2011 na obvodný úrad ich mená, priezviská, adresy a kontaktné údaje,
b) poskytne do 21. marca 2011 súčinnosť obvodnému úradu pri vypracovaní časového
harmonogramu prípravných a realizačných prác sčítania,
c) zabezpečí účasť zástupcov obce na školení podľa harmonogramu, ktorý vypracoval
obvodný úrad,
d) vypracuje a predloží obvodnému úradu návrh na vytvorenie sčítacích obvodov v rámci
základných sídelných jednotiek podľa Metodického pokynu Štatistického úradu zo 14.
januára 2011, číslo 900 - 0011/2011, ktorým sa upravuje postup pri vytváraní sčítacích
obvodov pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011,
e) uskutoční do 18. apríla 2011 výber sčítacích komisárov a ich náhradníkov; vymenujú ich
do funkcií, vydajú im osobitné poverenie a zabezpečia priebežne výkon ich činnosti,
f) vyhotoví a doručí do 18. apríla 2011 obvodnému úradu zoznam sčítacích komisárov a ich
náhradníkov; v zozname budú uvedené mená, priezviská, adresy, kontaktné údaje a čísla
sčítacích obvodov, v ktorých budú sčítanie vykonávať,
g) prevezme do 29. apríla 2011 sčítacie tlačivá a ďalší súvisiaci materiál od obvodných
úradov (obce nad 10 tisíc obyvateľov priamo od dodávateľa) a zabezpečia ich uskladnenie do
rozdelenia sčítacím komisárom,
h) skontroluje do 9. mája 2011 správnosť a úplnosť Tlačiva 1: Zoznam domov v sčítacom
obvode; po zistení prípadných rozdielov obce tlačivo opravia,
ch) doplní do 9. mája 2011 Tlačivo 1: Zoznam domov v sčítacom obvode menami sčítacích
komisárov a odovzdajú ho sčítacím komisárom,

i) prerokuje do 13. mája 2011 so správcami bytového fondu v obci spôsob vyplnenia tlačiva
C. Údaje o dome a spôsob overenia príčin neobývanosti bytov,
j) začnú najneskôr 13. mája 2011 zabezpečovať obvyklým spôsobom propagačnú a
informačnú kampaň v obci,
k) poskytne sčítacím komisárom do 13. mája 2011 informácie, v ktorých iných obydliach a
prístreškoch (rekreačné objekty, núdzové obydlia, prevádzkové budovy a iné) sa zdržiavajú
osoby,
l) odovzdá do 13. mája 2011 sčítacím komisárom potrebný počet sčítacích tlačív, ostatných
tlačív a obálok s identifikátormi za obyvateľov, domy a byty,
m) poskytne od 20. mája do 6. júna 2011 sčítacím komisárom potrebné informácie o osobách
s trvalým pobytom, ktoré sú dočasne neprítomné,
n) zistí, overí a poskytne od 20. mája do 6. júna 2011 sčítacím komisárom informácie o
neobývaných domoch a bytoch na území obce,
o) odovzdá v dňoch 30. a 31. mája 2011 (po uplynutí času určeného na elektronické sčítanie)
sčítacím komisárom zoznamy elektronicky sčítaných obyvateľov, elektronicky sčítaných
domov a elektronicky sčítaných bytov v sčítacom obvode z monitorovacieho systému,
r) zabezpečí do 6. júna 2011 dodatočné sčítanie osôb, ktoré sa prihlásili v obci, že neboli
sčítané, prípadne aj ich domov a bytov,
s) prevezme najneskôr do 13. júna 2011 všetky vyplnené sčítacie tlačivá, ďalší súvisiaci
materiál a osobitné poverenia (vydané podľa § 7 ods. 4 písm. e) zákona o sčítaní) od sčítacích
komisárov a súčasne vyplnia Identifikačný list sčítacieho obvodu v monitorovacom systéme,
t) odovzdá od 7. júna do 17. júna 2011 obvodnému úradu vyplnené sčítacie tlačivá,
sumarizačné tlačivá za sčítacie obvody a za celú obec, nepoužité sčítacie tlačivá; deň, hodinu
a miesto odovzdávania sčítacieho materiálu určí obvodný úrad,
u) vyplatí do 30 dní po ukončení činnosti sčítacím komisárom odmeny zodpovedajúce
rozsahu a kvalite ich práce,

PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce

––––––––––––––––––––––––––––

Mgr. Alena Babčanová, gestor sčítania
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