PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT
Trvalý pobyt je pobyt ob ana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Za lenov
rodiny, prípadne za iných ob anov žijúcich v spolo nej domácnosti, môže hlási trvalý pobyt jeden z lenov tejto rodiny alebo
osoba žijúca s nimi v spolo nej domácnosti, pritom je však povinný za týchto ob anov predloži požadované doklady. Za
ob ana mladšieho ako 15 rokov a za ob ana zbaveného spôsobilosti na právne úkony je povinný hlási trvalý pobyt ich
zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ob ana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlási trvalý pobyt bez
mimoriadnych ažkostí, môže túto povinnos splni ním písomne splnomocnený zástupca. K trvalému pobytu sa ob an
prihlasuje na Obecnom úrade v Orovnici, úsek evidencie obyvate ov.
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,
právoplatný 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 nájomnú zmluvu na dobu neur itú uzavretú medzi
vlastníkom a nájomcom, v prípade že sa prihlasuje k trvalému 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 trvalom pobyte
Kontakt
Obec Orovnica, . 96, 966 52 Orovnica
Lucia Pavlíková , tel. . 045 / 68 56 655, ocuorovnica@stonline.sk
Upozornenie
po prihlásení sa k trvalému pobytu na Mestskom úrade, je ob an povinný vybavi si nový ob iansky preukaz na
OR PZ Žiar n. Hr., Obvodný úrad, Oddelenie dokladov v Žarnovici
alej je ob an povinný nahlási zmenu pobytu aj na iné úrady, príp. i vymeni doklady, ako zdravotná pois ov a
(karti ka poistenca), zamestnávate , škola, dopravný inšpektorát (osved enie o evidencii), živnostenský úrad,
prípadne obchodný register (podnikate ), da ový úrad (podnikate ), iné pois ovne (životné poistky, II. a III. pilier
dôchodkového poistenia a iné zmluvy), vodi ský preukaz (pri pris ahovaní sa z iného mesta, v prípade, že sa
nejedná o nový formát vodi ského preukazu a pod.), zbrojný preukaz, pošta, banka a pod.
ob an sa z predchádzajúceho trvalého pobytu neodhlasuje, túto skuto nos nahlási Mestskému/Obecnému úradu
v mieste predchádzajúceho pobytu Obecný úrad v Orovnici
Legislatíva
zákon . 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu ob anov SR a registri obyvate ov v znení neskorších predpisov
zákon . 224/2006 Z.z. o ob ianskych preukazoch v znení neskorších predpisov

