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Vec: Štatistické zlsťovanie RŮ

Štatistlcký úrad SR pravideine realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.
V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR Č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutočnl aj
v roku 2020. UČelom štatistického zisťovania je o. i. zlskat‘ informácie o štwktúre, výško, a
vývoji výdavkov, spotreby a prijmov fyzických osób v róznych typoch domácnost!. Výsledky
zisťovania sa využijú na zabezpeČenie potrieb informačného systému Štatistického úradu
Slovenskej republiky, požladaviek minlsterstiev a štátnych organizácil, osobitne na poskytnutie
údajov na ůčely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bob do zisťovania pre rok 2020 vybraných viac ako 230 miest a obcí,
medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených vlec ako 2 600 domácnosti.

Zlsťovanie sa uskutoční od 9. decembra 2019 do 11.januára 2021.
V tomto obdobl vybrané domácnosti vo Vašom moste navštivi Zamestnanec Štatistického

úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach
osobitným poverenfm. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zist‘ovania
domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výluČne pre potreby štátnej
štatistiky. Ochranu dóvemých štatistických ůdajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátriej
štatistike v znení neskoršlch predpisov a ochranu osobných údajov Nar]adenie Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osáb pri spracúvanÍ osobných údajov
a o vornom pohybe takýchto ůdajov (ďalej ben jiariadeniď‘). Za ochranu dóverných aj osobných
ůdajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazani
mlČanhvosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktorě sa pri svojej práci
dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa můžete dozvedieť na stránke Šú SR na adrese
www.statistics.sk abbo telefonicky na telef6nnom čísle 041/511 3210 - Ing. Alena Babiková,
vedúca oddelenia, adresa: Framborská 23, 011 21 Žilina.

Vážený pán primátor ‚ vážená peni primátorka, obraclam sa na Vás s prosbou
o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania. Uvltall by sme, keby ste aj Vy pomohli pdspieť
k úspešnému zrealizovaniu tohto projektu, či už formou šlrenia tejto informácie medzi
obyvateľml Vášho mesta (spbsobom v mieste obvyklým), ale aj - v prípade potreby -

poskytnutlm pomoci našim opytovatetom.
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