
Evidencia obyvateľstva 
 

Prihlásenie na trvalý pobyt 
Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má 
byt, dom. 
Občania sú povinní do 3 pracovných dní hlásiť ohlasovni na OcÚ miesto a začiatok trvalého 
pobytu. 
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov, žijúcich v spoločnej domácnosti, môže nahlásiť 
trvalý pobyt člen rodiny, alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pričom však musí 
predložiť potrebné doklady. 
Občanov mladších ako 15 rokov a  občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony prihlási 
na trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. 
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt, môže 
túto povinnosť splniť ich poverený zástupca. 
Novonarodené dieťa prihlási jeden z rodičov. 
 
Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace ! 
 
Potrebné doklady:  

- Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb 
- Rodné listy detí 
- Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť /výpis z listu vlastníctva, 

kolaudačné rozhodnutie/ 
- Písomné potvrdenie majiteľa bytu alebo domu overené na matrike alebo písomný 

súhlas majiteľa podpísaný na evidencii obyvateľstva 
- U mužov vojenská knižka 
- Podľa potreby doklad o rodnom čísle, rodný alebo sobášny list 
- Tlačivo na trvalý pobyt poskytne pracovníčka evidencie obyvateľstva 

 

Vybavuje: Helena Pavlíková 
Kontakt: 042/44 68 023 
Doba vybavenia: Na počkanie 
Poplatky: Bez poplatku 
 
 
 

Prihlásenie na prechodný pobyt 
Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, kde sa spravidla 
zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. 
Občania sú povinní túto skutočnosť do 3 pracovných dní nahlásiť na evidencii obyvateľstva 
v mieste, kde sa prechodne zdržiavajú a to vtedy, ak ich predpokladaný pobyt bude trvať 
dlhšie ako 90 dní. Ak prechodný pobyt trvá i po skončení predpokladaného času, je občan 
povinný na evidencii obyvateľstva nahlásiť predĺženie prechodného pobytu. 
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu trvania. Inak 
zaniká uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. 
Na prechodný pobyt sa môže občan prihlásiť najviac na 5 rokov. 
Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace ! 



Potrebné doklady:  
- Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb 
- Rodné listy detí 
- Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť /výpis z listu vlastníctva, 

kolaudačné rozhodnutie/ 
- Písomné potvrdenie majiteľa bytu alebo domu overené na matrike alebo písomný 

súhlas majiteľa podpísaný na evidencii obyvateľstva 
- U mužov vojenská knižka 
- Podľa potreby doklad o rodnom čísle, rodný list alebo sobášny list 
- Tlačivo na prechodný pobyt poskytne pracovníčka evidencie obyvateľstva 

 
Vybavuje: Helena Pavlíková 
Kontakt: 042/44 68 023 
Doba vybavenia: na počkanie 
Poplatky: bez poplatku 
 
 
 

Prehlásenie pobytu v rámci obce 
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na OcÚ zmenu pobytu v rámci obce do 3 dní po 
ubytovaní. 

 
Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace ! 
  
Potrebné doklady:  

- Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb 
- Rodné listy detí 
- Doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť /výpis z listu vlastníctva, 

kolaudačné rozhodnutie/ 
- Písomné potvrdenie majiteľa bytu alebo domu overené na matrike alebo písomný 

súhlas majiteľa podpísaný na evidencii obyvateľstva 
- U mužov vojenská knižka 
- Podľa potreby doklad o rodnom čísle, rodný list alebo sobášny list 
- Tlačivo na prechodný pobyt poskytne pracovníčka evidencie obyvateľstva 

  
Vybavuje: Helena Pavlíková 
Kontakt: 042/44 68 023 
Doba vybavenia: na počkanie 
Poplatky: bez poplatku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odhlásenie pobytu 
V rámci SR po prihlásení občana na trvalý pobyt zašle prac. evid. obyv. odhlasovací lístok 
príslušnému obecnému úradu, kde bol predtým občan prihlásený, teda občan sa iba prihlási 
na trvalý pobyt a nemusí navštíviť obecný úrad, kde bol predtým prihlásený. 
Ak ide bývať do zahraničia, občan je povinný na Evidencii obyvateľstva túto zmenu nahlásiť, 
vypísať odhlasovací lístok a zároveň udať presnú adresu trvalého pobytu v zahraničí.  
Treba priložiť čestné prehlásenie, že súhlasí s odhlásením z trvalého pobytu. Musí doložiť 
doklad, že v zahraničí má trvalý pobyt  Občiansky preukaz je povinný odovzdať na polícii. 

 
Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace ! 
Potrebné doklady:  
  
Vybavuje: Helena Pavlíková 
Kontakt: 042/44 68 023 
Doba vybavenia: na počkanie 
Poplatky: bez poplatku 
 
 
 

Potvrdenie o trvalom pobyte na občiansky preukaz 
Evidencia obyvateľstva vydáva potvrdenia o trvalom pobyte pri vybavovaní občianskych 
preukazov 
Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu pre 15 ročných pracovníčka evidencie 
obyvateľstva vypíše 1x kartu o trvalom pobyte. 
Pri vybavovaní občianskeho preukazu z iných príčin - sťahovanie, uzavretie manželstva a iné 
občan obdrží od pracovníčky vypísané tlačivo k OP - potvrdenie o pobyte. 

 
Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace ! 
 
Potrebné doklady:  

- Vybavovanie OP po prvý krát - rodný list 
- Vybavovanie po sobáši - starý OP a sobášny list 

  
Vybavuje: Helena Pavlíková 
Kontakt: 042/44 68 023 
Doba vybavenia: na počkanie 
Poplatky: 3,00 € 
 
 
 

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému OP 
Evidencia obyvateľstva vydáva potvrdenia o trvalom pobyte pri vybavovaní občianskych 
preukazov 
Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu pre 15 ročných pracovníčka evidencie 
obyvateľstva vypíše 1x kartu o trvalom pobyte. 



Pri vybavovaní občianskeho preukazu z iných príčin - sťahovanie, uzavretie manželstva a iné 
občan obdrží od pracovníčky vypísané tlačivo k OP - potvrdenie o pobyte. 

 
Priniesť vlastnícky list nie starší ako 3 mesiace ! 
 
Potrebné doklady:  

- Vybavovanie OP po prvý krát - rodný list 
- Vybavovanie po sobáši - starý OP a sobášny list 

  
Vybavuje: Helena Pavlíková 
Kontakt: 042/44 68 023 
Doba vybavenia: na počkanie 
Poplatky: 3,00 € 
 
 

Potvrdenie o trvalom pobyte k žiadostiam  
Potvrdenie o trvalom pobyte /prechodnom/ vystaví pracovníčka OcÚ občanovi na 
požiadanie. 

 
Potrebné doklady:  
Občiansky preukaz 

 
pri potvrdení na sociálne účely bez poplatku 
 
Vybavuje: Helena Pavlíková 
Kontakt: 042/44 68 023 
Doba vybavenia: na počkanie 
Poplatky: 3,00 € 
 
 

Pridelenie súpisného a orientačného čísla 
Súpisné a orientačné čísla stavieb určuje OcÚ na základe písomnej žiadosti stavebníka 
stavby. 
Okrem rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla vydáva OcÚ aj tabuľky súpisných 
a orientačných čísel.  
 
Potrebné doklady:  

- Žiadosť o určenie súpisného čísla /orientačného čísla na budovu/ 
- Kolaudačné rozhodnutie /ak bola stavba postavená pred rokom 1976 iný doklad 

o vlastníctve stavby a doklad, na akej parcele je budova postavená/ 
- Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku /list vlastníctva/ 
- Geometrický plán, prípadne iné doklady /darovacia zmluva, kúpna zmluva, dedičstvo/ 

  
Vybavuje: Helena Pavlíková 
Kontakt: 042/44 68 023 
Doba vybavenia: 1 deň 
Poplatky: bez poplatku 



 


