
4

ÚDAJE O BYTE

16. TOALETA/WC V BYTE (v kúpeľni alebo v osobitnom priestore) 

1

2

Áno , splachovací

Áno, bez splachovania

Nie3

14. KUCHYŇA V BYTE

1

2

Áno, povrch je 4m2 a viac

Áno, povrch je menší ako 4 m2

3 Nie

15. KÚPELŇA V BYTE Áno1 Nie2

19. POSCHODIE, NA KTOROM SA NACHÁDZA BYT 
(prízemie 0, prvé poschodie 1, druhé poschodie 2, 
atď., pivnica 60, suterén 70, podkrovie 80)

18. DRUH ENERGIE/ ENERGIA POUŽITÁ NA VYKUROVANIE BYTU
(vyznačte  iba jednu odpoveď )

1

2

3

4

5

Uhlie 

Drevo, pelety podobné výrobky z dreva

Vykurovací olej

Plyn/ plynné palivo

Elektrina 
Ostatné druhy energie (slnečná, geotermálna, 6

20. BYT SA NACHÁDZA IBA NA JEDNOM POSCHODÍ

Áno1 Nie2

1 Byt

Obsadený pracovný priestor

Priestor obsadený z núdze

2

3

Kolektívny byt4

otázka 12

otázka 24

11. ÚDAJE O BYTE

otázka 11.1

11.1. ČÍSLO BYTU NA DVERÁCH

12. PLOCHA BYTU (m2)

13. POČET IZIEB V BYTE ( s povrchom 4m2 a viac)

2

3

Napojený na iné typy vodovodnej siete (mestskú, dedinskú a pod.)

Pripojený k hydrofóru a pod.

Áno, ale nie je pripojený4

Nie5

17.4. Plynofikácia Áno1 Nie2

2

17.3. Kanalizácia 

1 Napojená na verejnú kanalizáciu

Napojená na septik

Spojená s riekou alebo kanálom3

Áno, ale nie je spojená4

Nie5

17.5. Ústredné/podlahové kúrenie

1

2

3

4

Diaľkové (z verejnej teplárne a pod.)

Podlahové v budove ( alebo v byte)

Áno, ale nie je spojené

Nie

otázka 18

otázka 19

17.2. Vodovod

1 Napojený na verejnú sieť 

17. INŠTALÁCIE V BYTE

(plyn dodávaný cez sieť)

17.1. Elektrické zariadenia Áno1 Nie2

Tlačivo P-2

DOTAZNÍK PRE DOMÁCNOSŤ A BYT

Obec Sídlisko 

ÚDAJE O ADRESE

2.1. ADRESA V OBLASTI

4. TYP BUDOVY

1. ADRESA (na mape)

ÚDAJE O BUDOVE

3. PATRÍ ČÍSLO DOMU DO BUDOVY S VIACERÝMI 
VCHODMI (ČÍSLA DOMOV)

3.1. KOĽKO ČÍSEL DOMU PATRÍ DO 

(číslo domu)

(ulica)

2. ÚDAJE O ADRESE V TERÉNE

otázka  3

otázka 2.1 

KONIEC

Nezhodujú sa s údajami na mape2

3 Adresa (ulica a číslo domu) 

 
Budova neexistuje na uvedenej adrese 

4

1

(prázdny pozemok, zbúraná budova a pod.)

Zhodujú sa s údajmi na mape  

neexistuje na mape

otázka 3.1Áno1

Nie2 otázka 4

DANEJ BUDOVY

3.2. VŠETKY ČÍSLA DOMU SÚ V 
ROVNAKOM SČÍTACOM OBVODE 

Áno1 Nie2

Budova kolektívneho ubytovania2

Obytná budova /dom1

4 Nebytová budova (škola, hotel, 

3
Budova /objekt obývaný z nutnosti 
(garáž, šopa atď.)

otázka 5

otázka 6

otázka 7

otázka 8

Pomocná budova, ktorá sa nesčituje

Budova vo výstavbe, ktorá sa nesčituje

5

6
KONIEC

továreň ap.)
10. VÝŤAH V BUDVE

Áno1

Nie2

9. MATERIÁL VONKAJŠÍCH STIEN BUDOVY

Tehla, betón, kameň

Drevo

1

2

Nabíjaný, vrkoč, doska a iné materiály

3

4

Tehla

(vyznačte  iba jednu odpoveď)

8. CELKOVÝ POČET BYTOV NA UVEDENOM ČÍSLE DOMU

(Uveďte celkový počet bytov, obývaných 
 pracovných priestorov, priestory obývané 
z núdze a kolek�vnych bytov)

Ak je číslo bytov = 0        KONIEC

6. TYP KOLEKTÍVNEHO UBYTOVANIA

Inštitúcia sociálnej ochrany (opatrovateľský ústav, 2

3 Špeciálna nemocnica pre psychiatrické ochorenia

Útulok pre bezdomovcov4

Náboženská inštitúcia (kláštor, monastier…)5

6

Študentský / žiacky domov, internát1

8

9

Prijímacie stredisko, azylové stredisko

Miestnosť na dočasné ubytovanie robotníkov (kemp, kasárne a pod.)

10 Iné (samostatné hotely, priestory vojenské, polície atď.)

Kolektívne centrum pre utečencov a osôb vysídlených v rámci štátu

7

5. TYP OBYTNEJ BUDOVY

Rodinný dom z dvoch apartmánov, 2

3 Rodinný dom s dvoma pripojenými bytmi

Obytný dom v rade (s najmenej tromi 
pripojenými bytmi, každý s vlastným vchodom)4

Obytná budova s 3-9 bytov

Obytná budova s 10 a viac bytov

5

6

Rodinný dom s jedným bytom1

otázka 8

1

7. UVEĎTE CELÉ MENO NEOBYTNEJ BUDOVY/

jeden nad druhým

Inštitúcia na výkon trestných sankcií

BUDOVA NA KOLEKTÍVNE UBYTOVANIE 

dom pre deti bez rodičovskej starostlivosti atď.)

(napr. ZŠ Vuka Karadžića, Monastier Sopoćani ...)

21. ROK STAVBY BYTU

ÚDAJE O BYTE DOMÁCNOSTI

27. ZÁKLAD, NA KTOROM DOMÁCNOSŤ POUŽÍVA BYT

1

2

3

Vlastníctvo

Prenájom/podnájom

Príbuzenstvo (žije u rodičov, de� alebo príbuzných)

4 Ostatné 

28. V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH SA VYKONÁVALA 

22. VLASTNÍCTVO BYTU

1

2

3

Súkromný pozemok

Verejný (štátny) majetok

Iné tvary vlastníctva

23. ÚČEL BYTU

1

2

3

Bývanie (dočasné alebo trvalé) 

Iba na vykonávanie činnosti

4

5 Dočasne sa používa 

6 Byt je opustený

Ostatné domácnos� na rovnakej adrese

Dovolenka a sezónne práce (chata atď.)

otázka 24

KONIEC

Jedna alebo viac domácnos�/

Iba dočasne prítomné osoby

bez dočasne prítomných osôb 

Osoby, pre ktoré nemožno zohnať údaje

Jedna alebo viac kolektívnych domácností

24. KTO ŽIJE V BYTE

1

2

3

5

4

6 Osoby, ktoré odmietajú byť uvedené na zozname

Osoby, ktoré nie sú zahrnuté do sčítania 
obyvateľstva (diplomati, turisti atď.)

25. CELKOVÝ POČET DOMÁCNOSTÍ V BYTE

28.1. DOMÁCNOSŤ DOČASNE ALEBO NEUSTÁLE 
PREDÁVA VLASTNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY

28.2. DOMACNOSŤ POUŽÍVALA/OBRÁBALA 50 árov 
ALEBO VIAC POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

28.3. PESTOVALA DOMÁCNOSŤ NAJMENEJ (po 30.september)

Áno1 Nie2

Áno1 Nie2

Áno1 Nie2

Áno1 Nie2

Áno1 Nie2

Áno1 Nie2

Áno1 Nie2

Dve hlavy dobytka

Päť  oviec alebo päť kôz

Tri svine

50 kusov hydiny

20 včelích úľov

Jedna hlava dobytka a dve hlavy malého  
dobytka (sviňa, koza, ovca – spolu)

Štyri hlavy malého dobytka 
(svine, kozy, ovce – spolu)

KONIEC

otázka 26

V DOMÁCNOSTI VLASTNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA

Áno1 otázka 28.1 Nie2

Áno1 Nie2 otázka 28.2

Áno1 Nie2 otázka 28.3

Ak je odpoveď Áno na hociktorú otázku                                       

ZOZNAM OSÔB

Zákon o sčítaní obyvateľov, domov 

číslo 9/2020, 35/2021)
a bytov 202 Úradný vestník RS,  2 (  

  vlády Republiky Srbsko 

Tento projekt je financovaný z
prostriedkov Európskej únie a
sufinancovaný z prostriedkov 

Republika Srbsko
Republikový šta�s�cký ústav

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2022

Údaje z tohto tlačiva sú tajné a využijú sa len na štatistické účely 

Kód obce Sčítací obvod Byt DomácnosťBudova

(číslo domu)

veterná energia a pod.)

ZOZNAM OSÔB

ZOZNAM OSÔB

ZOZNAM OSÔB

(ulica)

26. CELKOVÝ POČET OSÔB V BYTE
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ZOZNAM OSÔB, stav 30. septembra 2022 o 24.00 h (kri�cký moment sčítania)

Pod radovým číslom 1 sa zapisuje osoba, na ktorú sa píše domácnosť (hociktorý dospelý člen domácnosti, bez ohľadu na pohlavie), potom sa zapisujú členovia rodiny tej osoby, nasledujú členovia druhej, tretej atď. rodiny v rámci domácnosti. 
Každý člen domácnosti sa zapisuje do Zoznamu osôb bez ohľadu na to, či v kritickej chvíli sčítania bol prítomný alebo niektorý z nich pôsobil v druhom meste v krajine alebo v zahraničí z dôvodu práce, vzdelania alebo pre iné dôvody.

(mesiac) (rok) (ďalších 6 číslic z JMBG)(deň)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(a) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Poradové  

číslo 

osoby

Meno Priezvisko 
Meno 

jedného rodiča

Rod

1 - Mužský

2 - Ženský

Osoba je 

1 - člen domácnos�

2 - dočasne 
prítomná osoba

(12)

Príbuznosť  
s osobou, na ktorú sa 

píše domácnosť

Radové 
číslo rodiny

Postavenie  
členov

v rodine

Meno manželského/ 

mimomanželského

partnera/partnerky

Člen 
domácnos� je 

1 - prítomný 

2 - neprítomný 

(12)

Stĺpec 9- Postavenie člena v rodine

Muž/žena1
Partner/partnerka v mimomanželskom zväzku 2
Spoločné dieťa3
Mama s dieťaťom/deťmi4
Otec s dieťaťom/deťmi5
Dieťa, ktoré žije iba s jedným rodičom6
Dieťa iba ženského partnera/manželkino7
Dieťa iba mužského partnera/manželovo8

Osoba, ktorá nepatrí do rodiny0

Stĺpec 8 – radové číslo rodiny

Muž/žena2
Mimomanželský partner/partnerka3
Syn/dcéra4
Otec/mama5
Brat/sestra6
Svokor/svokra 7

8

Starý otec/stará mama9

Osoba, na ktorú sa píše domácnosť1

Vnuk/vnučka10
Zať/nevsta11
Nevlastný syn/nevlastná dcéra12
Ostatní príbuzní13

Nie je v príbuzenstve0

 Stĺpec 7 -  Príbuzenstvo s osobou, 
 na ktorú sa píše domácnosť

Dôvod   
neprítomnos�/

dočasnej
prítomnos�

Stĺpec 12 - Dôvod neprítomnos�/
 dočasnej prítomnos�

Dátum narodenia 
(JMBG/iden�fikačné číslo cudzinca)

29. CELKOVÝ POČET OSÔB ZAPÍSANÝCH DO ZOZNAMU OSÔB

Pre všetkých členov  prvej rodiny

Pre všetkých členov druhej rodiny

Pre všetkých členov tretej rodiny

V prípade, že v domácnosti žijú 4 

2
3

1

Pre všetky osoby, ktoré nepatria 0

alebo viac rodín, pre každú z nich 
pridať čísla radom, až po poslednú 
rodinu v domácnosti.

ani do jednej rodiny

Dôvod neprítomnos�/dočasnej prítomnos� 
pre osobu v Republike Srbsko

Práca1
Vzdelávanie 2
Rodinné dôvody3
Iné dôvody (liečenie, uväznenie, 4
pracovné cesty a iné)

Práca v zahraničí u zahraničného 
zamestnávateľa alebo samostatná práca

5

Poslaný na prácu do diplomaticko-konzulárnej 
 alebo inej zastupiteľskej kancelárie v zahraničí, 
medzinárodnej organizácie atď.   

6

Má bydlisko v zahraničí ako člen domácnos� 
(rodiny) osoby neprítomnej z dôvodu 5 

7

Štúdium v zahraničí (členovia domácnosti 9

Má bydlisko v zahraničí ako člen domácnosti 
(rodiny) osoby neprítomnej z dôvodu 6

8

Iné dôvody (v návšteve, turistická alebo 
 pracovná cesta, odborné zdokonaľovanie atď.)

10
 sú v krajine)

Dôvod neprítomnos� osoby v zahraničí

Domácnosťou sa pokladá aj každá osoba, ktorá žije samostatne, 

  samostatná domácnosť).

Domácnosťou je každá rodinná alebo druhá spoločnosť 
  osôb, ktorá spoločne žije a spoločne míňajú svoje  
 príjmy na uspokojovanie svojich základných životných 
potrieb (bývanie, stravovanie atď.)

 vlastne ktorá nie je členom niektorej inej domácnosti (tzv. 

Domácnosťou sa pokladá aj tzv. kolektívna domácnosť, t.j. 
domácnosť pozostávajúca z osôb, ktoré žijú v inštitúciách 
na ubytovanie dospelých a starších osôb, inštitúciách na 
ubytovanie detí bez rodičovskej starostlivosti, monastiery atď.

2

Dočasne prítomná osoba je osoba, ktorá vo chvíli sčítania dočasne 
pôsobí tu pre prácu, vzdelanie alebo iné dôvody, a má bydlisko v 
inom  osídlenom meste v Republike Srbsko alebo v zahraničí, kde má 
svoju domácnosť.   

Dieťa je osoba, ktorá žije s jedným alebo dvoma rodičmi 
a ktoré v tej domácnosti nemá manželský/nezosobášený 
pár alebo svoje dieťa.  

Rodina je spoločnosť, ktorá pozostáva iba z manželského 

     alebo nezosobášeného páru, alebo z rodičov (oboch alebo 
  jedného) a ich detí.

(manželov otec a manželova matka)
Svokor/svokra 
(manželov otec a manželova matka)

Po všetkom zapisujú sa členovia domácnos�, ktorí nepatria ani do jednej rodiny. Na konci Zoznamu zapisujú sa dočasne prítomné osoby.
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