PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT
Prechodným pobytom je pobyt ob ana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa ob an do asne zdržiava z pracovných,
študijných, zdravotných, rekrea ných i iných dôvodov, pri om môže ís aj o pobyt prerušovaný (víkendy, dovolenky a pod.)
Prechodný pobyt je ob an povinný hlási na Obecný úrad, úsek evidencie obyvate ov - miesto, za iatok a
predpokladanú dobu pobytu do 10 dní od ubytovania, ak potrvá dlhšie ako 90 dní. Prechodný pobyt môže ob an
kedyko vek po as jeho trvania zruši . Ak tak neurobí, pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.
Ak prechodný pobyt trvá aj po skon ení predpokladaného asu, je ob an povinný hlási ho opä .
Potrebujete
platný ob iansky preukaz (v prípade, že sa ob an prihlasuje z iného mesta je potrebné predloži aj alšie doklady
na overenie údajov, ktoré sa v ob ianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí,
rozsudok o rozvode, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy, pri prihlasovaní zo zahrani ia osved enie o štátnom
ob ianstve Slovenskej republiky)
doklad o oprávnení užíva byt alebo inú obytnú miestnos :
o originál listu vlastníctva - v prípade, že sa jedná o vlastníka rodinného domu alebo bytu odkúpeného do
osobného vlastníctva
o súhlas s prihlásením ob ana na pobyt alebo nájomná zmluva uzavretá medzi vlastníkom a nájomcom,
v prípade že sa prihlasuje k prechodnému pobytu iná osoba ako vlastník, pri om vlastníci predložia
platné ob ianske preukazy (v prípade neprítomnosti vlastníkov, ich osved ené podpisy na súhlase)
a originál listu vlastníctva
Lehota na vybavenie
na po kanie
Poplatok
bez poplatku
3 € v prípade, ak ob an požaduje potvrdenie o prechodnom pobyte
Kontakt
Obec Orovnica, . 96, 966 52 Orovnica
Lucia Pavlíková , tel. . 045 / 68 56 655 ocuorovnica@stonline.sk
Upozornenie
prechodný pobyt je na dobu ur itú – minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov
Legislatíva
zákon . 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu ob anov SR a registri obyvate ov v znení neskorších predpisov

