
1. Typ domu

2. Obývanos� domu

obývaný

neobývaný 

urèený na rekreáciu

uvo¾nený na prestavbu

nespôsobilý na bývanie

po kolaudácii

v dedièskom alebo súdnom konaní

z iných dôvodov

3. Forma vlastníctva domu

fyzická osoba

štát

obec

rodinný dom

samostatný

dvojdom

radový

domov sociálnych služieb

domov dôchodcov, penzión

ubytovacie zariadenie bez bytu

cirkevná inštitúcia

bytový dom

internát, študentský domov

iný

iná právnická osoba

cirkev

zahranièný vlastník

kombinácia vlastníkov

iná

6. Poèet podlaží v dome

7. Poèet bytov v dome

4. Obdobie výstavby

5. Obdobie rekonštrukcie

9. Typ vodovodnej prípojky

v dome 

vlastná

mimo domu 

vlastná

bez prípojky

10. Typ kanalizaèného systému

prípojka na kanalizaènú sie�

septik (žumpa)

bez kanalizácie a septika

domáca èistièka odpadových vôd

12. Plynová prípojka

11. Tepelná izolácia domu

áno

áno

nie

nie

1981 - 1990

2001 - 2005

1991 - 2000

2006 - 2009

2001 - 2005

2006 - 2009

2010 a neskôr

2010 a neskôr

bez rekonštrukcie

pred rokom 1919

pred rokom 1980

1919 - 1945

1980 - 1990

1946 - 1960

1991 - 1995

1971 - 1980

1961 - 1970

1996 - 2000

8. Materiál nosnej konštrukcie domu

tehly (tvárnice, tehlové bloky)

stenové panely

drevo

iný

kameò a tehly

nepálené tehly

kameò

SÈÍTACÍ FORMULÁR

SÈÍTANIE OBYVATE OV, DOMOV A BYTOV V ROKU 2011¼

C. ÚDAJE O DOME

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

1 9 8 5

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

z dôvodu zmeny vlastníka

z verejnej siete

z verejnej siete
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