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Podanie prihlásenia inej osoby na prechodný pobyt
Pri návšteve úradu je splnomocnenec (fyzická osoba) alebo opatrovník ak ide o občana, ktorý
je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je
obmedzená, povinný predložiť:


Platný doklad totožnosti:
o občiansky preukaz (splnomocnenec / opatrovník a občan, ktorý je pozbavený
spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je
obmedzená) a
o splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa, ak hlásenie
vykonáva splnomocnenec alebo
o rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka a rozhodnutie súdu o pozbavení
alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak hlásenie vykonáva
opatrovník.



Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej prechodný pobyt hlási:
o list vlastníctva alebo
o rozhodnutie o povolení vkladu do katastra.



Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na prechodný pobyt:
o písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s
osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov
nehnuteľnosti, do ktorej prechodný pobyt hlási.

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:


ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,



ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania
nehnuteľnosti,



ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo



ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom
lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred
zamestnancom ohlasovne,



ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis
z obchodného registra vo forme verejnej listiny.
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Zamestnanec ohlasovne pobytu overí totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva, úplnosť a
správnosť ustanovených údajov a platnosť predložených dokladov potrebných na hlásenie
pobytu.
Ak sú splnené všeobecné podmienky a zároveň sú predložené doklady správne, úplné a
platné, môže splnomocnenec alebo opatrovník vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na
prechodný pobyt za osobu, za ktorú pobyt hlási.
Ak zamestnanec ohlasovne pobytu vyhotoví za splnomocnenca alebo opatrovníka
prihlasovací lístok na prechodný pobyt elektronicky, splnomocnenec alebo opatrovník overí
správnosť a úplnosť údajov a lístok podpíše.
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