Prvá etapa elektronického sčítania obyvateľov Slovenska (samosčítanie) sa skončila
31. marca. V obci Čechynce sa do samosčítania zapojilo 95,44 % obyvateľov našej
obce.

Teraz prebieha druhá fáza sčítania, a to asistované sčítanie obyvateľov, ktorá sa na
Slovensku zrealizuje v termíne od 3. mája do 13. júna 2021. Asistované sčítanie je určené
predovšetkým pre digitálne vylúčených obyvateľov žijúcich v obci a pre tých, ktorí sa z nejakého
dôvodu nemohli sčítať sami.

Referenčným dátumom sčítania obyvateľov je 1. január 2021. Všetky údaje, ktoré obyvateľ na
sčítacom formulári uvedie, musia byť pravdivé k tomuto dátumu.

V šesťtýždňovom období asistovaného sčítania je pre obyvateľov obce Čechynce k
dispozícii stacionárny asistent na kontaktnom mieste a taktiež aj mobilný asistent.

Adresa kontaktného miesta:

Obecný úrad Čechynce
Hlavná ulica č. 112/74
Zasadačka

Obec Čechynce žiada občanov, aby počas návštevy mobilného asistenta dodržali preventívne
hygienické opatrenia: aby mali nasadené rúško, dodržiavali primeraný odstup a v miestnosti
vetrali.

Pozor na podvodníkov!
Hovorkyňa SODB 2021 upozornila, že asistovaná forma môže lákať podvodníkov. Pripomenula,
že pri aktuálnom sčítaní k obyvateľom nikto nechodí proaktívne klopať na dvere ani počas
asistovaného sčítania. Neexistujú ani papierové formuláre, len elektronické sčítanie
prostredníctvom tabletu. Každý mobilný asistent bude vybavený preukazom, ktorý
predloží pri kontakte s obyvateľom. Jeho totožnosť je možné si spätne overiť zavolaním na
kontaktné telefónne číslo: 037/658 18 71 alebo mobil: 0902 202 737. Pri podozrení, že ide o
falošného asistenta, sa treba obrátiť na políciu a upozorniť obec.

Kto sa musí sčítať a aké sú pokuty?
Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo
tolerovaný pobyt. Za neplnoleté dieťa formulár vyplní zákonný zástupca. Za obyvateľa sa v tomto
prípade považuje každý občan EÚ, resp. niektorej z tretích krajín, ktorý tu má obvyklý pobyt, tj.
reálne žije na Slovensku. Sčítanie je zo zákona povinné.

Občanovi, ktorý sa sčítania nezúčastnil, hrozí sankcia, pokuta od 50 do 250 eur.

