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Vážená pani primátorka, 
vážený pán primátor,
vážená pani starostka, 
vážený pán starosta,

v súvislosti so sčítaním obyvateľov si Vás dovoľujem informovať o poskytnutí materiálno-
technického vybavenia pre mobilných asistentov sčítania pre SODB 2021, ktoré sa uskutoční od
15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. 

V najbližších  týždňoch  Vám  doručí  spoločnosť  SOITRON,  s.r.o.  tablet/tablety
a spoločnosť Slovak Telekom, a. s. SIM kartu/karty, ktoré sú určené mobilným asistentom. Pre
jedného mobilného asistenta je  určený jeden tablet  spolu so SIM kartou.  Pre účely  doručenia
majú  vyššie  uvedené  spoločnosti  k dispozícií  kontakt  na  kontaktnú  osobu,  ktorá  by  mala
vybavenie prevziať v mene Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Prevzatie  tabletu/tabletov  a  SIM  karty/kariet  je  potrebné  potvrdiť  podpisom  kontaktnej
osoby na dodacom liste,  ktorého súčasťou je  aj  plnomocenstvo pre  kontaktnú osobu udelené
predsedom  Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky  na  prevzatie  tabletu/tabletov  a  SIM
karty/kariet.

Obec/mesto nadobudne oprávnenie užívať tablet/tablety a SIM kartu/karty (majetok štátu)
na  základe  zmluvy  o výpožičke  uzatvorenej  medzi  Štatistickým  úradom  Slovenskej  republiky
a obcou/mestom,  ktorej  vzor  je  v prílohe  tohto  listu.  Vo  vzore  zmluvy  o výpožičke  je  potrebné
hneď  po  obdržaní  tohto  listu  ručne  doplniť  označenie  obce/mesta  a údaje  starostu/primátora.
Následne  po  podpise  predmetnej  zmluvy  o výpožičke  starostom/primátorom  obce/mesta  je
potrebné túto zverejniť v Centrálnom registri zmlúv obcou/mestom. Po obdržaní tabletu/tabletov
a SIM  karty/kariet  je  potrebné  pripojiť  kópie  dodacích  listov  k zmluve  o výpožičke.  Zmluva
o výpožičke  nadobudne  účinnosť  až  dňom  prevzatia  tabletu/tabletov  a  SIM  karty/kariet
obcou/mestom.

Prosíme  Vás,  aby  ste  zároveň  jeden  exemplár  zmluvy  o výpožičke,  podpísaný
starostom/primátorom za obec/mesto, poslali  priamo na meno Ing. Ivana Majzlíková zo sekcie
sociálnych  štatistík  a demografie,  Štatistický  úrad  Slovenskej  republiky,  Miletičova  3,  824  67
Bratislava.

Zmluva  o  výpožičke  sa  uzatvára  do  15.4.2021,  teda  do  15.4.2021  je  potrebné,  aby
obec/mesto zabezpečilo zozbieranie tabletov so SIM kartami od mobilných asistentov sčítania.
Následne  počas  nasledovných  30  pracovných  dní  dostane  obec/mesto  usmernenie  od
Štatistického úradu Slovenskej republiky ohľadom ďalšieho postupu týkajúceho sa zozbieraných
tabletov so SIM kartami.  

Ďakujem za spoluprácu.

S úctou PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. v. r.
generálna riaditeľka  

Sekcia sociálnych štatistík a demografie


