Vážení občania,
v období od 15. februára do 31. marca 2021 prebieha celoštátne sčítanie
obyvateľov 2021, ktoré je plne elektronické. Povinnosť sčítať sa vyplnením
sčítacieho formulára majú všetci občania, ktorí majú v Slovenskej republike
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Občan sa má prioritne sčítať sám, alebo s asistenciou blízkej osoby vyplnením
sčítacieho formulára pomocou počítača, či mobilného telefónu s pripojením na
internet.
Za neplnoletého občana a za občana, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má
povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje v sčítacom
formulári, je polnoc zo štvrtka 31. decembra na piatok 1. januára 2021.
V obci Kanianka sa k dnešnému dňu už sčítalo 78 % občanov. Preto neváhajte,
sčítajte sa a pomôžte so sčítaním aj svojím blízkym na stránke www.scitanie.sk
alebo link https://eso.scitanie.sk/sk
V prípade, ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám a nemá koho požiadať
o pomoc, na splnenie povinnosti môže po 1. apríli 2021 využiť asistované
sčítanie. To znamená, že navštívi kontaktné miesto zriadené na Obecnom úrade
v Kanianke, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo mu umožní použiť počítač,
aby sa sám sčítal.
Osoby so zdravotným postihnutím, seniori, ale aj iní občania, ktorí nemajú koho
požiadať o pomoc pri sčítaní môžu telefonicky požiadať obec o službu mobilného
asistenta a to na Obecnom úrade v Kanianke na čísle telefónu 046/5486038.
Upozorňujeme občanov, že sčítací komisári budú zamestnanci obce a ich identitu
si môžete overiť na stránke obce Kanianka www.kanianka.sk, alebo telefonicky.
Začatie terénneho sčítania bude zverejnené v obecnom rozhlase. Preto vyzývame
občanov k obozretnosti pred podvodníkmi, ktorí by sa pred 1. aprílom 2021
vydávali za sčítacieho komisára. Buďte obozretní pri poskytovaní Vašich
osobných údajov. Zamestnanci obce ani nikto iný nesmie v rámci sčítania
obyvateľov vstupovať do Vašej domácnosti.
Samostatným sčítaním seba a svojich blízkych a obmedzením návštev verejných
miest, či kontaktom so sčítacími asistentami, obmedzíte možnosť prenosu
vírusovej nákazy, ale aj znížite priestor pre rôznych podvodníkov a podomových
predajcov !!!

