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Zmena trvalého pobytu 

 

bnt attorneys-at-law, s.r.o. 
	  



Partnerské advokátske kancelárie 
 
Bosna – Hercegovina, Bulharsko, 
Chorvátsko, Macedónia, Čierna 
Hora, Rumunsko, Ruská federácia, 
Srbsko, Slovinsko, Ukrajina  

Naše kancelárie 
 
•  Bratislava  
•  Budapešť  
•  Minsk  
•  Norimberg 
•  Praha 
•  Riga  
•  Sofia 
•  Tallinn  
•  Vilnius 
•  Varšava	  



Trvalý pobyt 

•  zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu 
občanov Slovenskej republiky a registri 
obyvateľov Slovenskej republiky 

 
•  trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v 

mieste jeho stáleho bydliska na území 
Slovenskej republiky. 



Trvalý pobyt na obci 

•  trvalý pobyt = obec 
•  občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený 

podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa 
nemôže prihlásiť na trvalý pobyt, sa môže 
prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, 
kde sa zdržiava. V takom prípade občan 
predkladá iba občiansky preukaz/potvrdenie 
o občianskom preukaze/pas a ako miesto 
trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu.  



Predpoklady 

•  § 7 ods. 1 písm. d) až g): Ohlasovňa záznam o 
trvalom pobyte zruší: 

•  d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe 
nepravdivých alebo nesprávne uvedených 
skutočností alebo na základe neplatného, 
falšovaného, vedome pozmeneného alebo 
cudzieho dokladu 

	  



Predpoklady 

•  e) na návrh občana oprávneného užívať 
budovu a lebo j e j čas ť na zák lade 
právoplatného súdneho rozhodnutia o 
obmedzení alebo zrušení užívacieho práva 

•  f) na návrh vlastníka alebo všetkých 
spoluvlastníkov budovy alebo jej časti 
občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti 
žiadne užívacie právo  



Predpoklady 

 návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo 
 spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, 
 manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu 
 vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo 
 jej časti 

• g) ak budova zanikla 



Adresa = obec 

•  adresa sídla obecného úradu obce je adresou 
občana na účely doručovania písomností od 
orgánov verejnej správy a iných štátnych 
orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov  

•  obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, 
najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť 
prihláseného občana, že mu bola alebo že mu 
má byť doručená písomnosť 

	  



Občiansky preukaz 

•  zákon 224/2006 Z.z . o obč ianskych 
preukazoch  

•  občiansky preukaz je povinný mať každý 
občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má 
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 



Nový	  OP	  

•  zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
•  a) Vydanie   OP        4,50 € 
•  b) Vydanie   OP: náhrada za zničený/stratený/ 

odcudzený/poškodený       16,50 € 
•  c) Vydanie   OP: náhrada za zničený/stratený/ 

odcudzený/poškodený, opakovane v priebehu   
2 po sebe nasledujúcich rokoch   33 € 



Nový OP 

•  oslobodenie od poplatku: u občanov starších 
ako 60 rokov veku alebo u držiteľov 
preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím 



 
JUDr. Martin Provazník 

 
 

Ďakujeme za Váš čas! 
 

bnt	  Bra%slava 
bnt attorneys-at-law, s.r.o. 

Cintorínska 7  
SK-811 08 Bratislava  

 
Tel. +421 2 57 88 00 88 
Fax +421 2 57 88 00 89 

info.sk@bnt.eu 
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