
Aktualizované 10.1.2023, Kiriľaková Jarmila,/ Kancelária 1.kontaktu a občianskych záležitostí 

Hlásenie a evidencia pobytu občanov  
Miestny úrad mestskej časti Košice-Sídlisko KVP, Trieda KVP 1 

 

Prihlásenie k trvalému pobytu a prechodnému pobytu sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. 

z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.  

 

• Tlačivá potrebné k hláseniu pobytu sa  nevypisujú  
Prihlasovanie sa vykonáva elektronicky. 

Občan hlási  v rozsahu ustanovenom zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu Mestskej 

časti Košice – Sídlisko KVP.     
 

• K prihláseniu na pobyt sú občania povinní predložiť tieto doklady: 
1.a/ platný občiansky preukaz alebo „potvrdenie  o občianskom preukaze“ 

   b/ platný cestovný doklad SR (ak hlási trvalý pobyt občan, ktorý nemá na území SR trvalý        

pobyt) 

   c/ osvedčenie o štátnom občianstve SR (ak hlási trvalý pobyt občan, ktorému bolo udelené         

štátne občianstvo SR) 

2./ rodný list (ak ide o prihlásenie pobytu dieťa do 15 rokov, predkladá ho jeho zákonný zástupca)  

3./ údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva 

k budove alebo jej časti  (názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej 

oprávnenej osoby) 

• Ak občan nie je vlastník bytu, do ktorého sa chce prihlásiť k pobytu je potrebné predložiť 

okrem uvedených dokladov aj:  

- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na  pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka 

alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, 

- súhlas možno potvrdiť aj podpisom vlastníka(kov) na prihlasovacom lístku  pred zamestnancom 

úradu. 

•   U nájomných bytov vydáva súhlas k prihláseniu občana na pobyt SBD II, Bardejovská 3,  
     Košice, ktoré je vlastníkom nehnuteľnosti.    
 

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť pobyt jeden 

z tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti, je však povinný predložiť za 

prihlasovaných občanov všetky vyššie uvedené doklady. 

 

• Občana možno prihlásiť na trvalý pobyt až dňom splnenia podmienok podľa zákona 

č.253/1998 Z. z. v platnom znení.  

• Pri hlásení pobytu sa potvrdenie o pobyte nevydáva. 

• Na žiadosť občana sa potvrdenie o pobyte vydá, za vydanie potvrdenia sa vyberá 

správny poplatok 5,- €. 
 

Hlásenie pobytu: Miestny úrad mestskej časti Košice–Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, Kancelária 

1.kontaktu a občianskych záležitostí, I. poschodie č. d. 2 

 

Pondelok :   8.00 - 12.00    13.00 - 16.00 

Utorok :       8.00 - 12.00    13.00 - 16.00 

Streda :        8.00 - 12.00    13.00 - 17.00 

Štvrtok :      8.00 - 12.00    13.00 – 15.30 

Piatok :        8.00 - 12.30  
 


