
 Súhlas s prihlásením sa na trvalý pobyt 

 

 

 

 

............................................................. 

 

.............................................................  

 

.............................................................   

( uviesť údaje podľa § 4 ods. 6 písm. b/ zák. č. 253/1998 Z. z. ) 

 

 

ako vlastník/ci, podieloví – bezpodieloví spoluvlastníci, nájomca/via nehnuteľnosti (napr. 

rodinného domu alebo bytu) nachádzajúceho sa v obci ..................................................................... 

na ulici .............................................č. ........... a vedeného správou katastra ........................................ 

v katastrálnom území .....................................na liste vlastníctva č...............pod súpis. číslom ........... 

orientačným číslom .........., číslom bytu ...........    týmto  

 

udeľujem/e súhlas  

 

s prihlásením sa na trvalý pobyt vo vyššie uvedenej nehnuteľnosti pre :  

 

..................................................................., nar. .........................., rod. číslo: ...........................  

 

 

 

 

V .............................. dňa ......................                                       

 

                                                                                                       ................................................ 

                                                                                                        vlastnoručný overený podpis  

                                                                                                               
 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 



 

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý / prechodný pobyt (rodinný dom, byt) 
 

− platný občiansky preukaz/platný cestovný doklad SR 

− dieťa do 15 rokov – zák. zástupca predloží rodný list 

− doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy opatrený kolkom ( List vlastníctva) 

− písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo 

všetkých spoluvlastníkov budovy. Tento súhlas sa nevyžaduje ak: 

a) ide o vlastníka alebo spoluvlastníka 

b) ide o nájomcu, ktorý má nájomnú zmluvu na neurčitú dobu 

c) ide o manžela alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka, nájomcu 

d) vlastník, spoluvlastník, nájomca potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na 

trvalý pobyt súhlas s prihlásením osobne pred zamestnancom ohlasovne.  

 

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny. 

 

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony je 

povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca (opatrovník) 

 

 

 

Občan pri hlásení trvalého pobytu je povinný: 
 

- vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, 

 uvedie v ňom: 

1. meno, priezvisko a rodné priezvisko 

2. dátum narodenia 

3. miesto narodenia 

4. okres narodenia 

5. štát narodenia 

6. rodné číslo 

7. adresu nového trvalého pobytu (okres, obec, časť  obce, ulicu, súpisné číslo, orientačné číslo, 

číslo bytu) 

8. adresu predchádzajúceho trvalého pobytu v rozsahu bodu 7.                


