Vážení spoluobčania, vyzývame Vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov, ktoré
prebieha od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a
bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu.
Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo si
stiahnite mobilnú aplikáciu. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na
obecný úrad Vozokany alebo na call centrum 02/20 92 49 19.
Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak Vás
o to požiadajú.

Už 15. 02. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v obci Vozokany :
-

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale
aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova,
pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na
www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.
Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

-

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám
pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok môžete volať na Obecný úrad Vozokany, kontaktná
osoba pre sčítanie obyvateľov v obci Vozokany : p. Renáta Burzová, telefónne číslo :
038/5394625, mobil : 0908 542 314,
alebo môžete volať na call centrum : 02/20 92 49 19 a 02 /22 11 99 99 (dostupné počas celej
doby sčítania 7 dní v týždni, od 8.00-20.00), kde Vám budú zodpovedané otázky, prípadne Vám
pomôžu so samosčítaním.

Bližšie informácie k samosčítaniu obyvateľov a k asistovanému sčítaniu :

-

V termíne od 15.02.2021 do 31.03.2021 majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky povinnosť sčítať sa
vyplnením sčítacieho formulára – samosčítanie

-

Samosčítanie bude obyvateľom umožnené len v tomto termíne, v čase posunutého asistovaného sčítania
– dosčítavania, už nebudú mať možnosť sa samosčítať

-

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu
sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021

-

Asistované sčítanie obyvateľov za pomoci asistenta sčítania, resp. mobilného asistenta sa posúva na
termín najskôr od 01.04.2021.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu!

vo Vozokanoch, dňa 13.02.2021

Renáta Burzová
Kontaktná osoba pre sčítanie obyvateľov
v obci Vozokany
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