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Prihlásenie k pobytu
Prihlásenie k trvalému pobytu a prechodnému pobytu sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení
pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení a Usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej
správy MV SR k hláseniu a evidencii pobytu občanov č. 218-2006/06473 zo dňa 22.6.2006 a Usmernenia
generálneho riaditeľa sekcie VS MV SR k hláseniu a evidencii pobytu č. 218-2007/02707.
Tlačiva potrebné k hláseniu pobytu sa vypisujú na obecnom úrade

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý, alebo prechodný pobyt
- platný občianský preukaz
- platný cestovný doklad SR (ak hlási trvalý pobyt občan, ktorý nemá na území SR trvalý pobyt)
- osvedčenie o štátnom občianstve (ak hlási trvalý pobyt občan, ktorému bolo udelené štátne občianstvo SR)
- rodný list (ak ide o prihlásenie pobytu dieťaťa do 15 rokov predkladá ho jeho zákonný zástupca

- nájomná zmluva
- list vlastníctva, ak je občan vlastník bytu, domu - nesmie byť starší ako 3 mesiace
- kúpnoa zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
- darovacia zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
- ak nie je občan vlastník bytu, čestné vyhlásenie vlastníkov bytu, domu
- súhlas možno potvrdiť aj podpisom na prihlasovacom lístku pred zamestnancom obecného
úradu
- sobášny list, rozhodnutie súdu o rozvode a iné ....

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť pobyť jeden z tejto
rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti, je však povinná predložiť za prihlasovaných občanov
všetky vyššie uvedené doklady.
Občana možno prihlásiť na trvalý pobyt až dňom splnenia podmienok podľa ustanovení zákona č. 253/1998 Z. z.
v platnom znení
Za vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok 5,- €
Hlásenie pobytu: Obecný úrad Ďurčiná, Ďurčiná 77, Mgr. Mihalcová, každý deň počas pracovnej doby okrem
štvrtku, kedy je nestránkový deň.

