
 

 

Org 5-99 

Hlásenie o obci (LŠÚJ 2) 
  

Rok  2018 

Registrované ŠÚ SR Č. Vk 87/18 z 10. 7. 2017 

IKF Rok Mesiac Identifikátor miestnej jednotky (IDL) 
Poradové číslo 

formulára 

0 5 0 5 1 8               

IDL - Identifikačný kód katastrálneho úradu vedený v registri miestnych jednotiek Štatistického úradu SR. 
 
Vážený respondent,   
Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky 
a spoločnosti Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych 
štatistických zisťovaní schváleného na roky 2018 – 2020 vydaného v Zbierke zákonov SR. Spravodajská povinnosť 
vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
Ak ste v sledovanom období nevykonávali žiadnu činnosť alebo nevykonávali činnosť, ktorá je predmetom tohto 
štatistického zisťovania, predložte výkaz vyplnený dostupnými údajmi.    
Spravodajská jednotka od 1. 1. 2016 poskytuje úradu údaje vyplnením a odoslaním elektronického formulára 
v súlade s § 18, ods. 5 zákona. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom 
a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, 
ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže spravodajskú povinnosť splniť aj odovzdaním 
vyplneného formulára v listinnej podobe. Vzor štatistického formulára určený na stiahnutie a následné vytlačenie 
a vyplnenie v listinnej podobe je zverejnený na webovej stránke ŠÚ SR v menu Metaúdaje/Vzory štatistických 
formulárov.   
Vami uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 
Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za 
ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. 
 

 
Vyplnený štatistický formulár doručte do 14. dňa po nadobudnutí účinnosti zmeny 

Štatistickému úradu SR, Sekcii všeobecnej metodiky a registrov, Miletičova 3, 824 67 Bratislava. 

Ďakujeme Vám za včasné poskytnutie údajov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

 

A. Hlásenie o lokálnej štatistickej územnej jednotke 2 

 2 Čas vypĺňania formulára 

  

 1 

Čas potrebný na vedenie štatistickej evidencie, na vyhľadanie 
požadovanej informácie z podkladov účtovnej evidencie alebo 
štatistickej evidencie, na konzultácie s internými alebo externými 
odborníkmi pri vypĺňaní formulára a na samotné vyplnenie formulára. 

hodiny 1  

minúty 2  

Pod štatistickou evidenciou sa rozumie evidencia údajov požadovaných príslušným štatistickým zisťovaním.   
Modul sa vypĺňa raz za rok. V mesačných zisťovaniach sa vypĺňa za mesiac september, v štvrťročných za 3. štvrťrok, v polročných za 2. polrok a 
v ročných a vo viacročných, resp. jednorazových sa modul vypĺňa k termínu plnenia spravodajskej povinnosti. 

  
Vzory štatistických formulárov a príslušné pracoviská ŠÚ SR podľa štatistických oblastí, definície pojmov, klasifikácie a 

číselníky nájdete na www.statistics.sk  

Formulár vyplnil (meno a priezvisko): Telefón (vrátane 
smerového čísla): 

 

 

Podpis vedúceho spravodajskej jednotky: 

E-mail: Odoslané dňa: 
 
 

http://www.statistics.sk/
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 913 Lokálna štatistická územná jednotka 2 
 

  

 1 

Dôvod vyplnenia hlásenia 1  

Lokálna štatistická územná 
jednotka 2, ktorej sa zmena 
týka: 

názov 2  

IČLŠÚJ2 3  

Dátum účinnosti 4  

Správna charakteristika 5  

Zmena lokálnej štatistickej 
územnej jednotky 2: 

názov 6  

dátum 7  

číslo podľa oficiálneho rozhodnutia 
príslušného orgánu štátnej správy 

8  

popis charakteru zmeny  9  

Spôsob zriadenia / zániku lokálnej štatistickej územnej jednotky 2 10  

Pôvodná lokálna štatistická 
územná jednotka 2: 

názov 11  

IČLŠÚJ2 12  

Lokálna štatistická jednotka 2, 
do ktorej sa dané LŠÚJ2 
zlučujú: 

názov 13  

IČLŠÚJ2 14  

Lokálne štatistické územné 
jednotky 2 v prípade 
rozdelenia LŠÚJ2: 

názov 15  

IČLŠÚJ2 16  

názov 17  

IČLŠÚJ2 18  

Počet katastrálnych území tvoriacich obvod LŠÚJ2 po zmene 19  

  
 
  

919 Katastrálne územia tvoriace obvod LŠÚJ 2 po zmene 
 

  

 
Por. číslo 

Katastrálne územia tvoriace obvod LŠÚJ 2 po zmene 

 názov IČÚTJ 

 1 2 3 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
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Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu Org 5-99 na rok 2018 

 

Vysvetlivky použitých skratiek:   
ÚTJ    -   územno-technická jednotka (katastrálne územie)    
LŠÚJ2     -   lokálna štatistická územná jednotka 2 (obec, mestské časti v Bratislave a v Košiciach)   
IČÚTJ    -   identifikačné číslo územno-technickej jednotky   
IČLŠÚJ2  -   identifikačné číslo lokálnej štatistickej územnej jednotky 2 

Spravodajská jednotka vyplní hlásenie v jednotlivých bodoch nasledovne: 
Spôsob vypĺňania hlásenia:   
Na Štatistickom úrade Slovenskej republiky je vedený centrálny register priestorových jednotiek, ktorý sa aktualizuje na 
základe tohto hlásenia. Spravodajská jednotka vypĺňa hlásenie pri vzniku, zmene, oprave a zániku lokálnej štatistickej 
územnej jednotky 2. Pri vzniku novej lokálnej štatistickej územnej jednotky 2 vyplní hlásenie vo všetkých bodoch. Pri 
akejkoľvek zmene alebo oprave lokálnej štatistickej územnej jednotky 2 vyplní hlásenie v bodoch, ktorých sa zmena 
alebo oprava týka a pri zániku lokálnej štatistickej územnej jednotky 2 v bodoch 1. - 3., 5., 6. a 8.   
 

A. Hlásenie o lokálnej štatistickej územnej jednotke 2 
 

A.913  

R.1   -    Uvedie dôvod vyplnenia hlásenia:  
a - vznik  
b - zmena  
c - oprava  
d - zánik 
R.2   -  Vyplní názov lokálnej štatistickej územnej jednotky 2, ktorej sa zmena týka. 
R.3   -  Vyplní identifikačné číslo lokálnej štatistickej územnej jednotky 2, ktorej sa zmena týka. 
R.4   -  Vyplní dátum, od ktorého uvedený dôvod platí, v zmysle príslušného rozhodnutia. 
R.5   -  Uvedie správnu charakteristiku:  
B - sídlo obvodného úradu  
E - sídlo mestského úradu  
F - LŠÚJ2 s vlastným obecným úradom  
K - sídlo spoločného obecného úradu 
R.6   -  Uvedie názov zmeny podľa oficiálneho rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy. 
R.7   -  Uvedie dátum zmeny podľa oficiálneho rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy. 
R.8  -  Uvedie číslo zmeny podľa oficiálneho rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy. 
R.9   -  Uvedie popis charakteru zmeny podľa oficiálneho rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy. 
R.10   -  Uvedie spôsob zriadenia alebo zániku lokálnej štatistickej územnej jednotky 2. 
R.11   -  Uvedie názov pôvodnej obce. 
R.12   -  Uvedie identifikačné číslo pôvodnej lokálnej štatistickej územnej jednotky 2. 
R.13   -  Uvedie názov lokálnej štatistickej územnej jednotky 2, do ktorej sa LŠÚJ2 zlučujú. 
R.14   -  Uvedie kód IČLŠÚJ2, do ktorej sa dané LŠÚJ2 zlučujú. 
R.15   -  Uvedie názov LŠÚJ2 v prípade rozdelenia LŠÚJ2. 
R.16   -  Uvedie kód IČLŠÚJ2 v prípade rozdelenia LŠÚJ2. 
R.17   -  Uvedie názov LŠÚJ2 v prípade rozdelenia LŠÚJ2. 
R.18   -  Uvedie kód IČLŠÚJ2 v prípade rozdelenia LŠÚJ2. 
R.19   -  Uvedie počet katastrálnych území tvoriacich obvod lokálnej štatistickej územnej jednotky 2 (LŠÚJ2) po 
zmene. 
 

A.919  

S.2   -    Uvedie názvy katastrálnych území tvoriacich územný obvod po zmene. 
S.3   -    Uvedie kódy katastrálnych území IČÚTJ tvoriacich územný obvod lokálnej štatistickej územnej jednotky 2 
po zmene. 

 
 


