
Sčítanie domov a bytov a obyvatelia 
 

Podľa § 7 ods. 2 zákona č.  223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sú povinnými osobami pre sčítanie domov a bytov 
prostredníctvom sčítacieho formulára výlučne obec a osoba vykonávajúca správu bytového 
domu.  

Podľa § 9 zákona č. 223/2019 Z. z. obec vykoná sčítanie domov a bytov vyplnením sčítacieho 
formulára na sčítanie domov a bytov v rozsahu a podľa metodických vysvetliviek, ktoré sú 
obsahom sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov, počas doby sčítania domov a bytov 
úplne, správne a pravdivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Na splnenie tejto 
povinnosti použije obec údaje o dome a byte, ktoré jej boli poskytnuté alebo ktorými 
disponuje na účel plnenia iných činností obce a údaje získané od osoby vykonávajúcej správu 
bytového domu, ktorá je povinná poskytnúť údaje o domoch a bytoch špecifikované v žiadosti 
obce do 60 dní od doručenia tejto žiadosti.  

Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. obec na svojom území zabezpečuje prenesený výkon 
štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania a podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona 
č. 223/2019 Z. z. obec počas prípravy, priebehu a vykonania sčítania realizuje a zodpovedá 
za sčítanie domov a bytov na území obce. 

Podľa článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe 
ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.  

Podľa článku 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky každý môže konať, čo nie je zákonom 
zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. 

Zákon č. 223/2019 Z. z. ustanovil nový koncept sčítania, založený na zvýšení kvality údajov 
o charakteristikách uvedených v prílohe tohto zákona a znížení záťaže obyvateľov. Vyššia 
kvalita údajov sa dosahuje získavaním údajov z administratívnych zdrojov údajov vedených 
a spravovaných orgánmi verejne moci. Predvyplnenie údajmi zo sčítania z roku 2011 je 
pomôckou pre zníženie prácnosti ručného typovania údajov, ale údaje majú byť 
skontrolované. Naznačená prax niektorých obcí môže objektívne ohroziť kvalitu údajov 
získaných sčítaním a zaťažuje obyvateľa nezákonnou povinnosťou.  

Záver:  
Obec môže požiadať obyvateľa o spoluprácu na účel sčítania domov a bytov, ak obec niektoré 
jednotlivé údaje o dome alebo byte nevie dohľadať (napr. veľmi staré domy). Obyvateľ však 
nie je povinný obcou požadovaný údaj/údaje poskytnúť. Teda nie je povinný vypĺňať žiadne 
formuláre o dome alebo byte, a to ani podľa § 3 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, ktorý ustanovuje povinnosti obyvateľa obce. Na základe vyššie citovaných ustanovení 
Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 223/2019 Z. z upozorňujeme obce, že nesmú prenášať 
svoju zákonnú povinnosť na svojich obyvateľov a tým porušovať alebo obchádzať zákon č. 
223/2019 Z. z.  

V opačnom prípade sa dopúšťajú správneho deliktu podľa § 29 ods. 1 písm. i) zákona č. 
223/2019 Z. z., ktorým je porušenie povinnosti podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona č. 223/2019 
Z. z. Podľa § 30 ods. 2 písm. f) zákona č. 223/2019 Z. z. je úrad oprávnený za tento správny 
delikt uložiť obci pokutu od 250 eur do 20 000 eur. 


