
Evidencia obyvateľov 

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení 

pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. 

Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. 
Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. 
Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný 
charakter. 
Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste. 

 
Prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt 

1. Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť: 
- platný občiansky preukaz, cestovný pas alebo potvrdenie o občianstve SR, 

ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá zákonný zástupca originál rodného 
listu dieťaťa , 

- manžel – manželka vlastníka nehnuteľnosti predkladá aj Oznámenie 
o uzavretí manželstva, 

- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve rodinného domu alebo budovy 
určenej na bývanie - výpis LV (nie staršie ako 3 mesiace), 

- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom 
vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite 
k pobytu, 

- vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu. 
  

2. Cudzinci  sa  prihlasujú  k trvalému  pobytu  výhradne  na  oddelení  cudzineckej 
polície. 

 

3. Pobyt dieťaťa po narodení 

  Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu  jeho 

  matky. 

  Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom  trvalého pobytu   

  dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo. 

  Ak ide o dieťa narodené na území  Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého  pobytu     

  deň jeho narodenia. 

  Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia   

  v ohlasovni. 

 

Správny poplatok: bez poplatku 

 
Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad na požiadanie. 

Potrebné doklady: 

• Platný  občiansky  preukaz (alebo  prípade  potvrdenie občianskeho preukazu  vydané 
políciou). 

• Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie. 

• Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list 
dieťaťa. 
  

Správny poplatok: bez poplatku 

 



 

Zrušenie trvalého pobytu 

Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti. 

Trvalý pobyt možno zrušiť aj na podnet rozhodnutia súdu (neoprávnené udelenie, rozvod, 

bezpodielové vyrovnanie) alebo v prípade smrti (vtedy zrušenie ohlasuje matrika). 

Trvalý  pobyt  nemožno zrušiť manželovi, nezaopatreným deťom alebo vlastníkovi, 

či spoluvlastníkovi budovy. 

Občan pre zrušenie trvalého pobytu potrebuje predložiť: 

• Občiansky preukaz 

• List vlastníctva budovy – nie staršie ako 3 mesiace 

 

Správny poplatok: bez poplatku 

 
 


