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Vážený pán  predseda, 
 
 
 v súlade so zákonom č. 223/2019 Z.z. mesto Prievidza zabezpečuje  sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ( SODB 2021) ako prenesený výkon štátnej správy. 
Sčítaním zisťujeme údaje o domoch a bytoch na území mesta Prievidza. Povinnou osobou 
pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacích formulárov sú mestá a osoby 
vykonávajúce správu bytových domov.  
 Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o súčinnosť pri realizácii SODB 2021 
poskytnutím údajov o domoch a bytoch, ktoré spravujete a to v termíne do 60 dní od 
doručenia tejto výzvy.  
 Na webovom sídle mesta Prievidza www.prievidza.sk sú zverejnené základné 
informácie súvisiace s SODB 2021, Metodický pokyn ŠÚ SR č.10912-267/2020 z 12.mája 
2020, ktorým sa ustanovuje postup osôb vykonávajúcich správu bytových domov pri zbere 
údajov o domoch a bytoch pre účely SODB v roku 2021,  sčítacie formuláre a postupne 
budú zverejňované ďalšie potrebné informácie. 
 Pre elektronickú komunikáciu správcov / spoločenstiev je zriadená elektronická 
adresa: sodb2021@prievidza.sk, prostredníctvom ktorej bude mesto Prievidza 
zabezpečovať súčinnosť pri poskytovaní údajov pre účely sčítania domov a bytov na území 
mesta Prievidza.  
 Údaje môžu byť poskytnuté v papierovom formáte a elektronickom formáte (súbor 
s údajmi vo formáte XLSX). 
 Údaje v papierovej forme do elektronického systému domov a bytov (ďalej ESDB) 
zapisujú poverení zamestnanci mesta, údaje poskytnuté v elektronickej forme a pri 
rešpektovaní požadovaného formátu budú importované do ESDB priamo.  
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 Štruktúra požadovaných údajov za každý byt v bytových domoch, ktoré 
spravujete, je bližšie špecifikovaná v priloženom sčítacom formulári (Príloha listu), 
dostupná aj na webovej adrese: http://www.prievidza.sk/samosprava/scitanie-domov-a-
bytov-2020-2021/ 
 
Elektronické šablóny sú dostupné na webovej adrese: 
http://www.prievidza.sk/samosprava/scitanie-domov-a-bytov-2020-2021/ 
 
Na zápis údajov o všetkých premenných o domoch a bytoch sa použijú číselníky: 
http://www.prievidza.sk/samosprava/scitanie-domov-a-bytov-2020-2021/ 
 
Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje a ku ktorému treba 
vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch je polnoc zo štvrtka 31.decembra 
2020 na piatok 1. januára 2021. 
 
 Úloha zabezpečiť sčítanie domov a bytov pripadla v rámci preneseného výkonu 
štátnej správy na obce a uskutoční sa bez účasti obyvateľov. Vyjadrujeme presvedčenie, 
že systematickou spoluprácou s Vami ako osobami vykonávajúcimi správu bytových 
domov podľa osobitných predpisov, získame kvalitné údaje vo forme  úplných, správnych 
a pravdivých odpovedí vo formulároch.  
  
 V prípade nejasností  a otázok v danej problematike Vám bližšie informácie 
poskytne Ing. Pánisová, tel. kontakt 0904 752 632, 046/ 5179 505. 

 
Ďakujeme za spoluprácu. 
 
 S úctou 
 
 
 
 
   JUDr. Katarína Macháčková 
   Primátorka mesta 
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