
Ako postupovať pri prihlásení na trvalý pobyt: 
 
1. Občan, ktorý sa chce prihlásiť na trvalý pobyt na obecný úrad donesie:  

- List vlastníctva alebo Rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu do katastra.  
- Občiansky preukaz 
- Rodný list,  

- ak zosobášení - Sobášny list,  
- ak rozvedení - Právoplatné rozhodnutie o rozvode,  
- ak vdova, vdovec – Úmrtný list,  
- ak vysokoškolsky vzdelaní – Diplom.  

 
 
2. Na obecnom úrade občan vypíše  

- Prihlasovací lístok na trvalý pobyt  
- Odhlasovací lístok z trvalého pobytu (obecný úrad zasiela pre ohlasovňu 

predchádzajúceho pobytu).  
- Hlásenie o sťahovaní (obecný úrad zasiela pre štatistický úrad Trnava).  
- Ak občan nie je vlastník  nehnuteľnosti ani manžel/ka vlastníka ani dieťa vlastníka - 

Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt – podpisujú všetci spoluvlastníci 
nehnuteľnosti pred pracovníčkou ohlasovne. 

 
Pri skolaudovaní nového rodinného domu obecný úrad vybaví na OR PZ index domu, ten 
je jednou  z podmienok na potvrdenie trvalého pobytu občana obcou. 

 
 
3. Občan obdrží na obecnom úrade hlásenie, ktorý slúži ako podklad pre vybavenie 
nového občianskeho preukazu na OR PZ Martin – Oddelenie dokladov a evidencií.  
 
 
                             
 
 

Ako postupovať pri prihlásení na prechodný pobyt: 
 
 
1. Občan, ktorý sa chce prihlásiť na trvalý pobyt na obecný úrad donesie:  

- List vlastníctva alebo Rozhodnutie katastrálneho úradu o povolení vkladu do katastra.  
- Občiansky preukaz 
- Rodný list 

 
 

2. Na obecnom úrade občan vypíše  
- Prihlasovací lístok na prechodný pobyt   

 
- Ak občan nie je vlastník  nehnuteľnosti ani manžel/ka vlastníka ani dieťa vlastníka - 

Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt – podpisujú všetci spoluvlastníci 
nehnuteľnosti pred pracovníčkou ohlasovne. 

 
 
 



Osvedčovanie podpisov 
 
Platný OP  
Správny poplatok za osvedčenie za jeden podpis je  0,50 € 
 
 
 
Osvedčovanie listín 
 
Platný OP 
Originál listiny + fotokópiu (obecný úrad nevyhotovuje kópie len osvedčuje)  
Správny poplatok za jednu stranu fotokópie v hotovosti 1,50 €. Ak má list dve strany, 
potom je poplatok za  3 €.  


