
TRVALÝ / PRECHODNÝ POBYT 

Vybavenie zmeny trvalého alebo prechodného pobytu 
kontakt: OcÚ Zemiansky Vrbovok 31

Popis: 
Trvalý pobyt môžu mať občania len v objektoch (určených na bývanie), ktoré sú označené 
súpisným číslom podľa osobitných predpisov. 
Ak bol občanovi zrušený záznam o trvalom pobyte podľa § 7, ods.1 zákona č. 253/1998 Z.z. 
platného od 1. júla 2006, môže byť miestom trvalého pobytu obec bez konkrétnej adresy. 
Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa 
občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. Ak 
ide o občana trvalo žijúceho v cudzine, je prechodným pobytom aj jeho pobyt na území SR. 

Potrebné doklady pri osobnom podaní
- list vlastníctva majiteľa bytu, rodinného domu, prípadne nájomná zmluva na užívanie bytu
- súhlas majiteľa a užívateľa, prípadne všetkých spolumajiteľov – súhlas musí byť písomný 
(osobne), overený na matrike alebo u notára (tlačivo je k dispozícii na web stránke obce)
- platný občiansky preukaz
- rodný list (manžela, manželky, detí)
- sobášny list, príp. právoplatné rozhodnutie zo súdu o zrušení manželstva
- diplom (v prípade novýdh titulov)

Lehota vybavenia
prihlásenie sa na trvalý ( prechodný ) pobyt - ihneď 

Poplatky
bez správneho poplatku 

Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky): 
Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 

Poznámka 
občiansky preukaz sa pre obyvateľov obce Zemiansky Vrbovok vydáva na Okresnom riaditeľstve 
PZ v Krupine (klientske centrum, ČSA  2190/33, 963 01 Krupina)

Výmena občianskeho preukazu (OP) po platnosti
starý OP, rodný list, výmena je bez poplatku (ak si nevybavíte nový OP v krátkej lehote, môže byť 
uložená pokuta) 
Výmena OP po sobáši, zmene mena a priezviska a zmene trvalého pobytu 
starý OP, sobášný list, rodný list, kolok 4,50€ 
Strata/krádež OP 
- zápisnica o strate alebo krádeži z Obvodného oddelenia PZ, náhradný doklad, ktorý bol občanovi 
vyhotovený, rodný list, kolok sa určí po podaní dokladov
- OP môže byť vydaný iba do rúk občana, na ktorého meno je vystavený. OP sa nepredlžuje; pri 
akejkoľvek zmene sa musí vymeniť
Pripomienky, návrhy, skúsenosti 
kolky sa predávajú v automate v klientskom centre, fotografie nie sú potrebné, odfotia Vás na 
mieste.


