



O Z N Á M E N I E

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-218-2006/05159 z 20. apríla 2006
o určení vzorov ohlasovacích lístkov na pobyt pre občanov Slovenskej republiky


	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie výkonu ustanovení § 3 - 11, § 20, § 22a a § 26a určilo vzory ohlasovacích lístkov na hlásenie a evidenciu pobytu občanov Slovenskej republiky. Vzory ohlasovacích lístkov na hlásenie a evidenciu pobytu občanov Slovenskej republiky tvoria prílohy č. 1 - 6 oznámenia.

Používanie vzorov je záväzné pre ohlasovne pobytu a pre občanov Slovenskej republiky od 1. júla 2006. Pre okresné riaditeľstvá Policajného zboru je používanie vzorov záväzné od 1. júla 2006 do 30. júna 2008. 

Do vyčerpania zásob sa môžu používať aj doterajšie ohlasovacie lístky na hlásenie a evidenciu pobytu občanov Slovenskej republiky s tým, že od 1. júla 2006 môžu byť vypĺňané len tie údaje, ktoré ustanovuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vzory ohlasovacích lístkov na hlásenie a evidenciu pobytu občanov Slovenskej republiky sú uverejnené na internetovej stránke sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na adrese http://www.civil.gov.sk.




								       Ing. Jozef Liška, v. r.
								        generálny riaditeľ
							                sekcie verejnej správy
							Ministerstva vnútra Slovenskej republiky



Príloha č. 1
PRIHLASOVACÍ LÍSTOK NA TRVALÝ POBYT
Priezvisko

Rodné číslo

Miesto narodenia

Meno 
Titul 
Dátum narodenia

Okres narodenia

Rodné priezvisko

Národnosť 

Štát narodenia 

Adresa nového trvalého pobytu
Obec 

Adresa predchádzajúceho trvalého pobytu
Obec

Časť obce 

Súpisné číslo

Časť obce

Súpisné číslo

Ulica  

Orientačné číslo 
Číslo bytu 
Ulica

Orientačné číslo 
Číslo bytu 
Okres

Okres

Štát 

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, uveďte meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu alebo opatrovníka alebo vedúceho príslušného zariadenia* 




Dátum a podpis občana alebo zákonného zástupcu alebo opatrovníka alebo vedúceho príslušného zariadenia*



Záznamy ohlasovne






Dátum                           Pečiatka                               Podpis
									*/ Nehodiace sa prečiarknite
2. strana prihlasovacieho lístku na trvalý pobyt
Súhlas vlastníka alebo spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu ak je budova alebo jej časť v nájme s prihlásením občana na trvalý pobyt*:
Ak dáva súhlas fyzická osoba, uveďte jej titul, meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresu trvalého pobytu, dátum a podpis.. Ak dáva súhlas právnická osoba, uveďte jej názov, identifikačné číslo a sídlo, dátum, podpis a údaje potvrďte odtlačkom pečiatky právnickej osoby.


















Záznamy ohlasovne






Dátum                                    Pečiatka                                                                      Podpis
*/ Nehodiace sa prečiarknite
Príloha č. 2
ODHLASOVACÍ LÍSTOK Z TRVALÉHO POBYTU
Priezvisko

Rodné číslo

Miesto narodenia

Meno 
Titul 
Dátum narodenia

Okres narodenia

Rodné priezvisko

Štát narodenia 

Adresa doterajšieho trvalého pobytu
Obec 

Adresa nového pobytu
Obec

Časť obce 

Súpisné číslo

Časť obce

Súpisné číslo

Ulica  

Orientačné číslo 
Číslo bytu 
Ulica

Orientačné číslo 
Číslo bytu 
Okres

PSČ

Okres

Štát 

Dátum začiatku pobytu v zahraničí 
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, uveďte meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu alebo opatrovníka alebo vedúceho príslušného zariadenia* 




Dátum a podpis občana alebo zákonného zástupcu alebo opatrovníka alebo vedúceho príslušného zariadenia*



Záznamy ohlasovne





Dátum                           Pečiatka                               Podpis
									*/ Nehodiace sa prečiarknite



Príloha č. 3
PRIHLASOVACÍ LÍSTOK NA PRECHODNÝ POBYT
Priezvisko

Rodné číslo

Miesto narodenia

Meno 
Titul 
Dátum narodenia

Okres narodenia

Rodné priezvisko

Národnosť 

Štát narodenia 

Adresa prechodného pobytu
Obec 

Adresa trvalého pobytu
Obec

Časť obce 
Súpisné číslo

Časť obce

Súpisné číslo

Ulica  

Orientačné číslo 
Číslo bytu 
Ulica

Orientačné číslo 
Číslo bytu 
Okres

Štát 

Okres

Štát 

Dátum predpokladanej doby prechodného pobytu (najviac na dobu 5 rokov) 
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, uveďte meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu alebo opatrovníka alebo vedúceho príslušného zariadenia* 




Dátum a podpis občana alebo zákonného zástupcu alebo opatrovníka alebo vedúceho príslušného zariadenia*



Záznamy ohlasovne





Dátum                           Pečiatka                               Podpis
								*/ Nehodiace sa prečiarknite
2. strana prihlasovacieho lístku na prechodný pobyt
Súhlas vlastníka alebo spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu ak je budova alebo jej časť v nájme s prihlásením občana na prechodný pobyt*:
Ak dáva súhlas fyzická osoba, uveďte jej titul, meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresu trvalého pobytu, dátum a podpis.. Ak dáva súhlas právnická osoba, uveďte jej názov, identifikačné číslo a sídlo, dátum, podpis a údaje potvrďte odtlačkom pečiatky právnickej osoby.


















Záznamy ohlasovne






Dátum                                    Pečiatka                                                                      Podpis
*/ Nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 4


POTVRDENIE O POBYTE
Titul 
Meno 
Priezvisko 

Rodné číslo 
Záznamy ohlasovne
Prihlásený(á) na trvalý/prechodný pobyt*
od – do
na adrese
Obec 
Časť obce 

Ulica 

Súpisné číslo 
Orientačné číslo 
Okres

Štát 

Potvrdenie sa vydáva pre (meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo názov a sídlo právnickej osoby):







Dátum                        Pečiatka                       Podpis
								/* Nehodiace sa prečiarknite



Príloha č. 5


  OZNÁMENIE ZMENY TRVALÉHO POBYTU PRE REGOB
Titul
Meno
Rodné číslo

Priezvisko

Rodné priezvisko

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Okres narodenia

Štát narodenia

Národnosť
Adresa nového trvalého pobytu
Obec
Časť obce
Súpisné číslo
Ulica

Orientačné číslo
Číslo bytu
Okres
Adresa predchádzajúceho trvalého pobytu
Obec
Časť obce
Súpisné číslo
Ulica
Orientačné číslo
Číslo bytu
Okres

Štát

Záznam ohlasovne
Počítačové číslo domu (index domu)



Dátum                     Pečiatka                           Podpis



Príloha č. 6


OZNÁMENIE O PRIHLÁSENÍ NA PRECHODNÝ POBYT
PRE REGOB
Titul
Meno
Rodné číslo

Priezvisko

Rodné priezvisko

Miesto narodenia

Dátum narodenia

Okres narodenia

Štát narodenia

Adresa prechodného pobytu
Obec
Časť obce
Súpisné číslo
Ulica

Orientačné číslo
Číslo bytu
Okres

Štát

Predpokladaná doba pobytu
Adresa trvalého pobytu
Obec
Časť obce
Súpisné číslo
Ulica

Orientačné číslo
Číslo bytu
Okres
Záznam ohlasovne
Počítačové číslo domu (index domu)


Dátum                    Pečiatka                           Podpis


