D O TAZ N Í K
k sčítaniu domov a bytov v roku 2020 - 2021
Vážení občania v období od 1.6.2020 do 12.2.2021 prebieha na území Slovenskej republiky
sčítanie domov a bytov. Nakoľko sa sčítanie domov a bytov v roku 2021 uskutoční výlučne
elektronickou formou, žiadame Vás týmto o spoluprácu pri zisťovaní potrebných údajov o domoch
a bytoch, ako aj o úplné a pravdivé vyplnenie dotazníka. Vyplnený dotazník žiadame priniesť alebo
vhodiť do schránky obecného úradu lebo zaslať na e-mailovú adresu: obec@kostolnazareicie.sk,
dane@kostolnazariecie.sk.
Meno a priezvisko: ..........................................................................
Ulica, číslo domu : ...........................................................................
Podlahová plocha bytu v m²: ……………………………………..
Zastavaná plocha v m²: ……………………………………………..
1. Počet obytných miestností: ..................... /uveďte číslicou/
- do počtu sa zarátavajú miestnosti s výmerou najmenej 8 m2,
- do počtu obytných miestností sa nezapočítavajú miestnosti využívané na podnikanie,
- kuchyňa je obytnou miestnosťou len ak je jedinou obytnou miestnosťou.
2. Zásobovanie vodou v dome: /zakrúžkujte/
a) vodovod zo spoločného zdroja
b) vodovod z vlastného zdroja /napr. vlastná studňa/
c) bez vodovodu
3. Splachovací záchod v dome:
a) splachovací záchod v dome
b) splachovací záchod mimo domu
c) bez splachovacieho záchoda
4. Kúpeľňa v dome:
a) kúpeľňa v dome
b) kúpeľňa mimo domu
c) bez kúpeľne
5. Typ kúrenia v dome:
a) ústredné kúrenie diaľkové /umiestnené mimo domu/
b) ústredné kúrenie lokálne /umiestnené v dome/
c) samostatné vykurovacie teleso / napr. kachle, krb, gamatky/
d) iný /napr. mobilné vykurovacie zariadenie/
e) bez kúrenia
6. Zdroj energie používaný na vykurovanie domu:
a) plyn
b) elektrina
c) kvapalné palivo – napr. nafta, vykurovací olej, lieh
d) pevné palivo – napr. uhlie, drevo, drevené pelety, koks
e) solárna energia
f) iný – napr. biomasa, veterná energia, geotermálna energia
g) žiadny
7. Počet podlaží v dome: ......................... /uveďte číslicou/.

8. Typ vodovodnej prípojky:
a) v dome z verejnej siete
b) v dome vlastná /je zavedená z vlastného zdroja/
c) mimo domu z verejnej siete
d) mimo domu vlastná
e) bez prípojky
9. Obdobie výstavby domu: ............................................ /uveďte rozpätie rokov výstavby/.
10. Obdobie ukončenia poslednej rekonštrukcie domu:
a) pred r. 1980
b) 1980 – 1990
c) 1991 – 1995
d) 1996 – 2000
e) 2001 – 2005
f) 2006 – 2009
g) 2010 – 2015
h) 2016 a neskôr
i) bez rekonštrukcie
11. Obnova domu:
a) zateplenie obvodového plášťa
b) výmena okien
c) výmena strechy
d) prístavba alebo nadstavba
12. Typ kanalizačného systému domu:
a) septik, žumpa,
b) prípojka na kanalizačnú sieť,
c) domáca čistička odpadových vôd,
d) bez kanalizácie alebo bez septiku.
13. Plynová prípojka domu: áno / nie.

V Kostolnej-Záriečí, dňa ...............................

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť vyplnených údajov.

.....................................................

