Hlásenie trvalého pobytu
Čo potrebujete
platný občiansky preukaz, ak nemá občiansky preukaz môže predložiť „Potvrdenie
o občianskom preukaze“, ktorý vydá Okresné riaditeľstvo Policajného zboru /v prípade,
že sa občan prihlasuje z iného mesta je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie
údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné
listy detí, rozsudok o rozvode/, pri prihlasovaní zo zahraničia platný cestovný doklad
Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť:
o zmluva o nájme bytu – v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu (družstevný byt,
obecný byt),
o výpis z listu vlastníctva – v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo
bytu odkúpeného do osobného vlastníctva,
o zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom
majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného
vlastníctva,
o písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným
podpisom, v ktorom vlastník alebo všetci spoluvlastníci rodinného domu alebo bytu
v osobnom vlastníctve vyjadria súhlas na prihlásenie dotyčnej osoby k trvalému
pobytu. Toto potvrdenie s osvedčeným podpisom sa nevyžaduje, ak vlastník alebo
spoluvlastník potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt
súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
Poplatky
bez správneho poplatku
Upozornenie
následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu obecným úradom je občan povinný
dostaviť sa na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru za účelom vybavenia nového
občianskeho preukazu.
doterajší trvalý pobyt sa zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási
na trvalý pobyt v inom meste, zabezpečí príslušný mestský úrad nahlásenie tejto
skutočnosti do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.
Lehota na vybavenie
na počkanie

Hlásenie ukončenia trvalého pobytu z dôvodu vysťahovania do zahraničia
Čo potrebujeme
platný občiansky preukaz
potvrdenie o adrese trvalého pobytu v zahraničí

Poplatky
bez správneho poplatku
Upozornenie
občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí,
je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území SR a
odovzdať občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve PZ alebo môže ohlásiť skončenie
trvalého pobytu na území SR prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej
republiky.
Lehota na vybavenie
na počkanie

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá
k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo
Čo potrebujeme
platný občiansky preukaz
písomný návrh – Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu ( v prípade, že vlastníkom sú
viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci),
doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu
alebo budove žiadne užívacie právo (výpis z listu vlastníctva, právoplatné rozhodnutie
súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva, doklad
o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému
pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).
Poplatky
bez správneho poplatku
správny poplatok vo výške 1,5 € sa platí za overenie podpisu na Žiadosti
Upozornenie
ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu takémuto občanovi miestom jeho trvalého pobytu sa
stáva obec,
táto skutočnosť bude občanovi oznámená na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní
Lehota na vybavenie
do 30 dní

Hlásenie prechodného pobytu
Čo potrebujeme
platný občiansky preukaz /v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta je potrebné
predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze
nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode/. Občan
trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný
doklad Slovenskej republiky.
doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť:
o zmluva o nájme bytu – v prípade, že sa jedná o užívateľa bytu (družstevný byt,
obecný byt),
o výpis z listu vlastníctva – v prípade, že sa jedná o majiteľa rodinného domu alebo
bytu odkúpeného do osobného vlastníctva,
o zmluva o podnájme medzi užívateľom bytu a žiadateľom doložená súhlasom
majiteľa bytu v prípade, že sa jedná o byt, ktorý ešte nie je odkúpený do osobného
vlastníctva,
o písomné
potvrdenie
o súhlase
s prihlásením
občana
na
prechodný
pobyt s osvedčeným podpisom, v ktorom vlastník alebo všetci spoluvlastníci
rodinného domu alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadria súhlas na prihlásenie
dotyčnej osoby k prechodnému pobytu. Toto potvrdenie s osvedčeným podpisom sa
nevyžaduje ak vlastník alebo spoluvlastník potvrdí svojím podpisom na
prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný
pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
Poplatky
bez správneho poplatku
Upozornenie
prechodný pobyt je obmedzený – minimálne 90 dní a najviac 5 rokov.

Predčasné skončenie prechodného pobytu
Čo potrebujeme
platný občiansky preukaz, občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto
občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky
potvrdenie o prechodnom pobyte, ktorý chce občan zrušiť /bolo mu vystavené v čase
prihlásenia prechodného pobytu/
Poplatky
bez správneho poplatku
Upozornenie
ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je
povinný tuto skutočnosť ohlásiť
Lehota na vybavenie
na počkanie

Zrušenie prechodného pobytu
Čo potrebujeme
platný občiansky preukaz
písomný návrh – Žiadosť o zrušenie prechodného pobytu (v prípade, že vlastníkom sú
viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci)

Poplatky
bez správneho poplatku
Upozornenie
prechodný pobyt môže zrušiť ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka, spoluvlastníkov
alebo nájomcu
Lehota na vybavenie
na počkanie

Vystavenie potvrdenia o trvalom (prechodnom) pobyte
Čo potrebujeme
platný občiansky preukaz
rodný list

Poplatky
5 € platí sa v hotovosti priamo v pokladni evidencie obyvateľstva /zákon č. 145/1995
o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov/
Lehota na vybavenie
na počkanie

