Asistované sčítanie obyvateľov
V čase od 03. mája 2021 do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov.
Asistované sčítanie je pre všetkých, ktorí sa nemohli alebo nevedeli sčítať sami elektronicky.
Tí, ktorí sa do konca marca nesčítali, môžu tak urobiť osobne s pomocou asistenta sčítania na
kontaktnom mieste: Obecný úrad Boľ č. 216/42, v čase úradných hodín alebo aj na inom
kontaktnom mieste v rámci celej SR.
Ak sa zo zdravotných dôvodov nemôžete dostaviť osobne na obecný úrad, môžete požiadať o
mobilného asistenta, ktorý Vás príde sčítať k Vám domov. Požiadavky nahláste telefonicky na
obecnom úrade na tel. čísle 056 / 62 823 10.
Povinnosť sčítať sa majú obyvatelia, ktorí majú v SR trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný
pobyt. Nezabudnite preto aj na rodinných príslušníkov, ktorí s Vami k 01. januáru 2021 ešte
bývali, aj keď v súčasnosti je situácia už iná.
Sčítanie je zo zákona povinné, sankcie pri nesplnení si povinností môžu byť až do výšky 250 eur.

Asszisztált népszámlálás
Az asszisztált népszámlálás második szakasza május 3. és június 13. között zajlik.
Bárki igénybe veheti, aki az első szakaszban nem vett részt a népszámláláson.
Azok, akik március végéig nem számolták meg magukat, megtehetik személyesen asszisztens
segítségével a helyi kapcsolattartó ponton : Községhivatal Boly sz. 216/42, az ügyfélfogadásra
kijelölt időpontokban vagy az ország bármelyik kapcsolattartó pontján.
Ha egészségügyi okok miatt nem tud személyesen megjelenni, kérheti a mobil asszisztens
segítséget, aki megszámolja Önt az otthonában. Kérelmét jelezze a helyi községhivatalban a 056
/ 62 823 10 telefonszámon.
A népszámlálási törvény értelmében a népszámlálási kérdőívet az ország minden lakosa köteles
kitölteni, akinek Szlovákiában állandó vagy átmeneti lakhelye, megtűrt státuszúként tartózkodási
engedélye, valamint a szokásos tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén van. Ne
feledkezzenek meg családtagjaikról, akik még 2021. január 1. Önökkel laktak, abban az esetben
sem, ha ez azóta már változott.
A népszámlálást a törvény kötelezően előírja, és ennek nem betartása esetén a büntetés elérheti
a 250 €-t is.

