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Vážený pán primátor / starosta
YáŽenä pani primátorka l staľostka

Váš list číslďzo dňa Naše čisb

alebo telefonicky na tele6nnom čísle
vedúca oddelenia, adresa: Rázusova
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Vec: Štatistické ásťovanie RÚ

Štatisticty úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtw.
Vz1vs'!9^ry!]i.šky Štatisticreľro Úradu SR č,.29u2o2o z.ž. sá toto zisťovanie uďkutočnĺ 4
v roku 2023. Učelorn štatbtickeho zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji
v'ýdavkov, spotreby a prĺjmov ýických osôb v róznych typoch domácností. Výsledky zisťananb
sa vpŽijú na zabezpečenie potieb informačneho systému Štatistĺckého úradu- Slovenskej
republiky, poäadaviek ministerstiev a štátrrych organiáciĺ' osobjlne na poskytnutie údajov ná
účeý posudzovania Úpnav súm živďnébo minina.

Na Slovensku bolo do ziďovanb pre rok 2023 vybranýú 273 samospráv, medzi nimi ai
Vaše mesto / Vaša obec. Do ásťovania je zaradených takmer 2 500 domácností.

Zisťovanie sa u.skutočnĺ od 6. decembra 2022 do í2. januára 2021.
V tomto obdobĺ vybrarÉ domácncti vo Vašom meste / Vašej obci navštívi zamestnanec

Štatisticréľlo úradu SŔ poverený Íunkciou opytovateľa, ktorý ié povinný preukáá sa v
domácnostiach osobttným poverenĺm. Všďky informácie a názo,ry, ktoĺé nám v Émci tohto
ziďovania domácnosti poslrytnú, sÚ chráĺrené, n*rrerejňujú sa a slúäa výlučne pre potreby
štátnej štatistiky. ochranu dÔvemých štatiďických Údairv upravuje zákon č}' ilotzoo1 z. ž.
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Naĺiadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 20ĺ6/679 o ochrane flzických osôb pri spĺacúvaní
osobných údajov a o voľnorĺl pohybe talcýchto údajov (ďalej len "narideniď) a ákon
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov aozrrene a doplnení niektoných ákorrov. Za
ochranu dÔvemých a osobných údajw zodpovedá Štatistický úrad Slovénskej republiky,
ktorého zamestnanci sú viazani mlčanlivoďou o všetkých štatistických l'ldajoc-ľr a osobných
údajoch' ktoré sa pri svojej práci dozrĺedia.

Podrobnejšie infonnácie sa môŽete doanedieľ na ďránke ŠÚ sn na adrese rvtrĺw.stďistics.sk

VáÉený pán primátor/starostia, vážená pani primátorka/starostka, obraciam sa na Vás
s prosbou o spoluprácu pri realiácii uvedeného zisťovania. Uvítali by sme, keby ste aj Vy
pomohliprispieť k úspešnému zrealŽovaniu tohto projektu, či uŽ formou širenia tejto infoľmácie
medzi obyvateľmi Vášho mesta / Vašej obce (sposobom v mieste obvykým), ale aj - v prÍpade
potreby - poskytnutím pomoci našim opytovateľom.

Za Vašu ochďu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.

03717752 263' 0917 949 053 _ lng. Veronika Karnenická,
9,949 55 Nitra.

SR v Banskej Bystrici

Tdďón: +121 48 1323282 | E_mail: zuzana.varivdova@statistics.sk
wrrnľ.statistics.sr I tČo: 00166 ĺ97

Stupeň dôveĺnosti: inbrĺÉ
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