Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2011 je
akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa na celom území
Slovenskej

republiky

k

21.

máju

2011.

Toto

najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po
desiatich rokoch nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej
republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej
štruktúre. Pre Štatistický úrad Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé údaje
a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Pri sčítaní záleží
na spolupráci s každým obyvateľom; ambíciou preto je, aby príležitosť sčítať sa využili
naozaj všetci obyvatelia bez rozdielu. Štandardné sčítanie v teréne zabezpečujú sčítací
komisári.
SODB sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011, rozhodujúcim okamihom sčítania
je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.
V ustanovenom čase sa zisťujú údaje


v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6. júna 2011,



v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.

Obec Kluknava - Obecný úrad v Kluknave

v súlade so zákonom č. 263/2008 Z.z.

o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa §-ov 7, 10

vyzýva

občanov obce Kluknava, ktorí majú záujem stať sa sčítacím komisárom, alebo
náhradníkom, aby predložili prihlášky pre výber sčítacích komisárov.

Zákonné podmienky:

Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý
je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony.

Ďalšie požiadavky:


Minimálne stredoškolské vzdelanie



Znalosť práce s PC



Komunikatívnosť



Záujemca je povinný doložiť:



Prihlášku (na stiahnutie)



Doklad o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony sa preukazuje:

1. čestným vyhlásením (na stiahnutie) o bezúhonnosti a o spôsobilosti na právne úkony
osvedčené notárom alebo orgánom samosprávy,
2. výpisom (nie odpisom) z registra trestov, nie starším ako tri mesiace, a čestné
vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony (nevyžaduje sa overenie) .

Prihlášky sa môžu podávať:
Písomne:

Starosta Obce Kluknava, 053 51 Kluknava 177

Osobne:

u starostu obce na Obecnom úrade v Kluknave, číslo dverí 1 - v pracovnej dobe

Elektronicky: starosta@kluknava.sk

Termín uzatvorenia prihlášok :

11. apríl 2011 do 15.00 hod.

Ing. Štefan Kováč, v.r.

