Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez
ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné
obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu
okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú
predmetom sčítania patria napríklad provizórne
bývanie, ktorým nemôže by pridelené súpisné číslo a
teda ani adresný bod v Registri adries,
obývané garáže, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na
bývanie.

Mesto Turzovka ako povinná osoba podľa § 7 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2021 pre zisťovanie údajov pri sčítaní domov a bytov prostredníctvom
sčítacieho formulára, Vás touto cestou prosí o spoluprácu a žiada o vyplnenie formulára pre
účely sčítania domov a bytov v roku 2021. Svoju odpoveď označte znakom X, ktorý vpíšte do
štvorcového rámčeka alebo dopíšte číslicou. V prípade, že sa v dome nachádzajú 2 byty, s
vlastným vstupom pre každý byt, je potrebné formulár vypísať pre každý byt. Formulár
nájdete aj na www.turzovka.sk.
Vyplnený formulár je potrebné vypísať a doručiť buď osobne na Mestský úrad ( prízemie –
podateľňa ), alebo zaslať poštou ( adresa: Mestský úrad, Stred 178, 023 54 Turzovka), alebo tí
ktorí majú možnosť zaslať v elektronickej podobe na lubica.cmelikova@turzovka.sk,
drahos.bernat@turzovka.sk neskôr do 15. decembra 2020.
Dotazníky sú tiež k dispozícií na mestskom úrade (prízemie – podateľňa). Radi vám s jeho
vyplnením pomôžeme.
Mesto Turzovka zvolilo tento spôsob oslovenia občanov v rodinných domoch, z dôvodu
núdzového stavu v SR a hrozby ochorenia na COVID 19 a obmedzenia osobných kontaktov
s občanmi.
Ďakujeme za venovaný čas a spoluprácu.

Táto informácia sa netýka bytov v bytových domoch (bytovky) a je určená len
pre rodinné domy.
Prípadné informácie na telefónnom čísle : 0907/ 137 434 , 041/420 93031 (Ľubica Čmelíková)

Turzovka, mestská časť ............................................ súpisné číslo domu: ..................................
Pre účely sčítania domov a bytov v roku 2021 sa prostredníctvom elektronického zberu údajov o
domoch a bytoch zisťujú nasledujúce premenné:
Forma vlastníctva bytu

□byt obývaný vlastníkom
□byt vo vlastnom rodinnom dome je byt v rodinnom dome, je obývaný vlastníkom, alebo niektorým zo
spoluvlastníkov domu,

□iná forma užívania bytu
Podlahová plocha bytu .................. m2 (Nepovinný údaj)
je súčtom plôch obytných miestností, kuchyne a ostatných miestností v byte, ktorými sú predsieň,
hala, komora, chodba, kúpeľňa, záchod, bez plochy zastavanej nosnými stenami, balkónov, lodžií, terás
a neobývateľných pivníc. Podlahová plocha sa udáva v štvorcových metroch (m2). Pri rodinných
domoch (dom s jedným bytom), neskolaudovaných rodinných domoch, ostatných budovách na
bývanie, rekreačných objektoch a núdzových objektoch neurčených na bývanie je možné v prípade
nedostupnosti podlahovej plochy, uviesť zastavanú plochu v štvorcových metroch (m2).
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Počet obytných miestností v byte ................... (bez kuchyne)
je údaj o počte izieb v byte, ktoré sú uzavreté múrmi siahajúcimi od podlahy až po strop alebo strechu
s plochou aspoň 8 m2. Do počtu obytných miestností sa nezapočítavajú miestnosti využívané na
podnikanie. Kuchyňa je obytnou miestnosťou len ak je jedinou obytnou miestnosťou bytu.
Poloha bytu v dome
je poschodie, na ktorom sa byt nachádza. Pojmom poschodie pre účely sčítania označujeme časť domu
na každom z podlaží (vrátane suterénu, prízemia, mezonetu, mezanínu a podkrovia).
Poznámka: Trojpodlažný dom môže byť dvojposchodovým domom, keď má napr. prízemie a dve
poschodia.

□suterén alebo pivnica, ak je podlaha bytu pod úrovňou terénu,
□prízemie, ak je podlaha bytu na úrovni terénu, alebo málo nad ňou,
□číslo poschodia (podľa umiestnenia vchodu do bytu): ..............
□podkrovie, mezonet alebo mezanín, ak sa byt nachádza na viacerých podlažiach (mezonet), je
vsunutý na medziposchodie (mezanín), alebo sa nachádza na najvyššom podlaží, pričom je z
architektonického hľadiska neštandardný – má znížený strop, kopíruje sedlovú strechu domu
(podkrovný byt).
Typ kúrenia bytu

□ústredné kúrenie diaľkové – zdroj tepla je umiestnený mimo domu (napr. kotolňa, tepláreň),
□ústredné kúrenie lokálne – zdroj tepla je umiestnený v dome, v miestnosti určenej na tento účel
(napr. pivnica, chodba),

□etážové kúrenie – zdroj tepla je umiestnený v byte, slúži na vykurovanie iba jedného bytu a
priamo ho obsluhuje užívateľ bytu,

□samostatné vykurovacie teleso – zdroj tepla je umiestnený v miestnosti, napr. kachle, krb,
gamatky a vykuruje len danú miestnosť,

□iný, napr. mobilné vykurovacie zariadenie,
□bez kúrenia.
Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu

□plyn,
□elektrina,
□kvapalné palivo – napr. nafta, vykurovací olej, lieh,
□pevné palivo – napr. uhlie, drevo, drevené pelety, koks,
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□solárna energia,
□iný – napr. veterná energia, geotermálna energia, biomasa,
□žiadny
Zásobovanie vodou v byte

□vodovod v byte zo spoločného zdroja – spoločným zdrojom sa myslí súbor objektov a zariadení
slúžiacich na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou,

□vodovod v byte z vlastného zdroja – vlastným zdrojom sa myslí napríklad vlastná studňa,
□vodovod mimo bytu – vodovod, ktorý je zdrojom pitnej vody pre byt a nachádza sa mimo priestorov
bytu, napr. v pavlačových domoch,

□bez vodovodu – byt nemá zabudovaný vodovod ani prístup k nemu mimo bytu.
Splachovací záchod v byte

□splachovací záchod v byte,
□splachovací záchod mimo bytu,
□bez splachovacieho záchoda.
Kúpeľňa v byte

□vaňa alebo sprchovací kút v byte,
□bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte (nachádza sa v dome, spoločná),
□bez vane alebo sprchovacieho kúta.
Typ domu alebo iného obydlia, v ktorom sa byt nachádza

□rodinný dom,
□bytový dom,
□prevádzková budova s bytmi, napr. škola, reštaurácia, administratívna budova,
□ostatné budovy na bývanie, napr. fara, horáreň, poľnohospodárska budova, salaš,
□neskolaudovaný rodinný dom,
□rekreačný objekt, napr. rekreačná chata, poľovnícka chata,
□núdzový objekt neurčený na bývanie, napr. garáž, sklad, prístrešok, búda, chatrč,
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Počet podlaží v dome, v ktorom sa byt nachádza ..............
je celkový počet podzemných a nadzemných podlaží domu. Podlažie je časť budovy ohraničená
dvoma najbližšími, nad sebou nasledujúcimi horizontálnymi deliacimi konštrukciami. Ak stojí dom
na svahu a má z každej strany iný počet podlaží, zisťuje sa počet podlaží zo strany hlavného vchodu.
Príklad: jednoposchodový nepodpivničený rodinný dom je dvojpodlažný, pivnica + prízemie
je dvojpodlažný .
Typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa byt nachádza

□v dome – z verejnej siete – vodovodná prípojka z verejnej siete je vybudovaná pre celú obec
alebo jej časť; patria sem aj vodovody rôznych prevádzok, poľnohospodárskych podnikov atď.,

□v dome – vlastná - vodovodná prípojka je zavedená z vlastného zdroja

a vybudovaná pre

jeden dom alebo malú skupinu domov,

□mimo domu – z verejnej siete - vodovodná prípojka je zavedená z verejnej siete a nachádza
sa mimo domu,

□mimo domu – vlastná - vodovodná prípojka je zavedená z vlastného zdroja

a vybudovaná

pre jeden dom alebo malú skupinu domov a nachádza sa mimo domu,

□bez prípojky.
Obdobie výstavby domu, v ktorom sa byt nachádza je rozpätie rokov, v ktorom bol dom
dokončený. Môže byť:

□pred rokom 1919
□1919 – 1945
□1946 – 1960
□1961 – 1980
□1981 – 2000
□2001 – 2010
□2011 – 2015
□2016 a neskôr
Materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza
neprihliada na materiál použitý na základy ani priečky domu. Pre účely sčítania je to:

□murovaná konštrukcia (tehly, tvárnice, tehlové bloky),
□konštrukcia z nepálených tehiel,
□spriahnutá oceľovo-betónová konštrukcia (stenové panely),
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□konštrukcia z kameňa,
□drevená konštrukcia,
□konštrukcia kombinovaná (kameň a tehly),
□betónová konštrukcia,
□geotechnická konštrukcia, napr. štôlne, tunely,
□hliníková konštrukcia,
□konštrukcia odolná proti zemetraseniu,
□oceľová konštrukcia,
□iná konštrukcia, napr. gabióny (pletivo vysypané kamením), keramika, slamená konštrukcia alebo
konštrukcia na báze hliny.
Obdobie ukončenia poslednej rekonštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza je súčasťou témy
obnova domu, v ktorom sa byt nachádza a zisťuje sa v nasledujúcej štruktúre:

□pred rokom 1980,
□1980 – 1990,
□1991 – 1995,
□1996 – 2000,
□2001 – 2005,
□2006 – 2009,
□2010 – 2015,
□2016 a neskôr,
□bez rekonštrukcie.
Obnova domu, v ktorom sa byt nachádza je údaj o tom, či je dom obnovený, pričom sa uvádza
obdobie ukončenia poslednej rekonštrukcie. Obnovou domu sa rozumie zateplenie obvodového
plášťa, výmena okien, výmena strechy a prístavba alebo nadstavba. Obnova domu, v ktorom sa byt
nachádza sa zisťuje v štruktúre:

□áno / □nie)
strecha (□áno / □nie),
obvodový plášť (
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□áno / □nie),

okná (

□áno /□nie).

prístavba ,alebo nadstavba (

„nie“, je definované, že príslušná časť budovy nebola obnovená, alebo bola obnovená v rozsahu
menšom ako 25 %.
„ áno“, je definované, že príslušná časť budovy bola obnovená v rozsahu väčšom ako 25 %.

Typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa byt nachádza je údaj o používanom
druhu kanalizačného systému. Môže ísť o:

□ septik, žumpa sú zariadenia, do ktorých sa zachytávajú odpadové vody; septik je zariadenie na
zachytenie a čistenie odpadových vôd, z ktorého sú vody následne vypúšťané do povrchových alebo
podzemných vôd, žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich
ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd,

□ prípojka na kanalizačnú sieť je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody do verejnej
kanalizácie,

□ domáca čistička odpadových vôd je zariadenie slúžiace na zachytenie a čistenie splaškových
odpadových vôd domu, resp. malej skupiny domov,

□bez kanalizácie alebo bez septiku, tzn. dom nie je napojený na kanalizáciu, nemá septik, žumpu
ani domácu čističku odpadových vôd.
Plynová prípojka domu, v ktorom sa byt nachádza je údaj o tom, či dom má zavedenú plynovú
prípojku z verejnej siete. Plynová prípojka domu, v ktorom sa byt nachádza sa zisťuje v štruktúre:

□áno
□nie.
Ďakujeme za vyplnenie a spoluprácu.
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