OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN
_______________________________________________________________
Osvedčovanie podpisov na listinách
Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba.
Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní
preukazuje občan platným občianskym preukazom alebo pasom.
Poplatok za osvedčenie podpisu: 2,00 € / 1 podpis

Osvedčovanie odpisov a kópií listín
Osvedčovaním odpisov a kópií listín obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s
originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Osoba, ktorá
predkladá listinu na osvedčenie poskytne meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a
údaj o pobyte pracovníkovi, ktorý listinu osvedčuje. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah,
neosvedčuje sa správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
Poplatok za osvedčenie: 2,00 € / 1 strana
Obec nevykonáva osvedčovanie,
ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a
obdobných preukazov,
ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických
informácií katastra nehnuteľností,
ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to
potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v
českom jazyku
ak ide o zmenky.

HLÁSENIE POBYTU OBČANOV
_______________________________________________________________
Občan je povinný pri hlásení trvalého/prechodného pobytu predložiť:
1. platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze, ak ide o maloleté dieťa
do 15 rokov, predkladá zákonný zástupca jeho rodný list,
2. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,
3. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti
4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom
vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti, alebo vlastník, všetci
spoluvlastníci tento súhlas podpíšu pred zamestnancom ohlasovne.
Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť
trvalý/prechodný pobyt jeden z tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt
trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak
sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto
skutočnosť ohlásiť.
Poplatok za vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyt osoby je 5,00 €
Poplatok sa platí v hotovosti, priamo na ohlasovni pobytu.

