Prihlásenie na trvalý pobyt
Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej
republiky. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže
hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti,
pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občana mladšieho
ako 15 rokov a za občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt
ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je
schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním písomne
splnomocnený zástupca.
Potrebujete
•

•

platný občiansky preukaz (v prípade, že sa občan prihlasuje z inej obce je potrebné
predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze
nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, právoplatný rozsudok o
rozvode, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy, pri prihlasovaní zo zahraničia
osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky)
doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť: originál listu vlastníctva - v
prípade, že sa jedná o vlastníka rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného
vlastníctva, alebo súhlas s prihlásením občana na pobyt alebo nájomnú zmluvu na dobu
neurčitú uzavretú medzi vlastníkom a nájomcom, v prípade že sa prihlasuje k trvalému
pobytu iná osoba ako vlastník, pričom vlastníci predložia platné občianske preukazy (v
prípade neprítomnosti vlastníkov, ich osvedčené podpisy na súhlase) a originál listu
vlastníctva

Lehota na vybavenie
•

na počkanie

Poplatok
•
•
•

•

bez poplatku
po prihlásení sa k trvalému pobytu na Obecnom úrade, je občan povinný vybaviť si nový
občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Rožňave
ďalej je občan povinný nahlásiť zmenu pobytu aj na iné úrady, príp. i vymeniť doklady,
ako zdravotná poisťovňa (kartička poistenca), zamestnávateľ, škola, dopravný inšpektorát
(osvedčenie o evidencii), živnostenský úrad, prípadne obchodný register (podnikateľ),
daňový úrad (podnikateľ), iné poisťovne (životné poistky, II. a III. pilier dôchodkového
poistenia a iné zmluvy), vodičský preukaz (pri prisťahovaní sa z iného mesta, v prípade,
že sa nejedná o nový formát vodičského preukazu a pod.), zbrojný preukaz, pošta, banka
a pod.
občan sa z predchádzajúceho trvalého pobytu neodhlasuje, túto skutočnosť nahlási
Mestskému/Obecnému úradu v mieste predchádzajúceho pobytu Obecný úrad

