
2. Obývanos� bytu

obývaný

ubytovanie mimo bytu

neobývaný

urèený na rekreáciu

uvo¾nený na prestavbu

nespôsobilý na bývanie

po kolaudácii

v dedièskom alebo súdnom konaní

z iných dôvodov

byt vo vlastnom rodinnom dome

vlastný byt v bytovom dome

byt v bezplatnom užívaníobecný byt

služobný byt

byt v nájme

družstevný byt

4. Obytná plocha bytu

2celková podlahová plocha bytu v m

2podlahová plocha obytných miestností v m

2podlahová plocha kuchyne v m

5. Poèet obytných miestností v byte

14. Kuchyòa

6. Poloha bytu v dome

kuchyòa

prízemie

áno

poschodiesuterén/pivnica

kuchynský kút

spoloèná kuchyòa

bez kuchyne

iná

1. Forma vlastníctva bytu

7. Zásobovanie vodou

8. Teplá voda

solárny ohrev

mimo bytu (kotolòa, tepláreò)

vlastné ústredné kúrenie

elektrický bojler alebo prietokový ohrievaè

plynový bojler alebo prietokový ohrievaè

iný zdroj

bez teplej vody

11. Typ kúrenia

12. Zdroje energie používané na vykurovanie

plyn kvapalné palivo

solárna energia

elektrina

10. Kúpe¾òa

9. Záchod

v byte

bez kúpe¾ne/sprchovacieho kútav byte

bez splachovacieho záchodamimo bytu

pevné palivo

iný žiadny

ústredné kúrenie dia¾kové

etážové kúrenie bez kúrenia

ústredné kúrenie lokálne

samostatné vykurovacie teleso

iný

vodovod v byte z vlastného zdroja

vodovod mimo bytu

bez vodovodu

vodovod v byte zo spoloèného zdroja

S V Ä T J U R 1 9 8 5

Údaje sa zis�ujú pod¾a zákona è. 263/2008 Z. z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2011. 

Registrované ŠÚ SR è. Vk 82/10 z 23. 8. 2010.

SÈÍTACÍ FORMULÁR

SÈÍTANIE OBYVATE OV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2011¼

B. ÚDAJE O BYTE

Miesto pre èiarový kódVZORY VYPLNENIA Vyplòte èiernym alebo modrým perom. Písmená píšte ve¾kým palièkovým písmom.

Správny údaj Chybný údaj

15. Pripojenie na telefón a internet

13. Klimatizácia áno nie

3. Podlahová plocha bytu

a) Poloha bytu v dome

b) Bezbariérový prístup k bytu nie

16. Vybavenos� domácnosti (mobilný telefón, poèítaè, auto)

áno

áno

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nieosobné auto

osobný poèítaè/notebook

prístup na internet

pripojenie na pevnú telefónnu linku

mobilný telefón

z dôvodu zmeny vlastníka

mimo bytu

Ý

F31

0

5

25

75

95

100

VZOR




