OBEC HÔRKY, Hôrky 111, 010 04 Žilina

Obecný úrad Hôrky v zastúpení starostkou obce Erikou Mojákovou oznamuje, že
na 6. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hôrky, ktoré sa konalo dňa
19.06.2019, bolo prijaté uznesenie č. 57/2019 v ktorom Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2019 o
určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Hôrky.
Obecný úrad Hôrky v zastúpení starostkou obce Erikou Mojákovou oznamuje občanom, že pre rozpor so
Zákonom č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pre rozpor
s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, došlo v zmysle § 5 ods. 1 a 2 citovanej vyhlášky
k určeniu názvu ulíc a orientačných čísel budovám.
V súvislosti s určením orientačného čísla bola pôvodná adresa trvalého pobytu zmenená z úradnej moci na
novú adresu trvalého pobytu.
Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby ste požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu, nakoľko
podľa § 10 ods. 1 písm. e) Zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o občianskych preukazoch), občiansky preukaz obsahuje neplatné alebo
nesprávne údaje.
Z dôvodu, že sa jedná o vydanie občianskeho preukazu v zmysle § 7 ods. 2 zákona o občianskych
preukazoch, je podanie žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu oslobodené od správnych
poplatkov. O vydanie nového občianskeho preukazu je potrebné požiadať do 30 dní odo dňa
doručenia oznámenia o pridelení orientačného čísla.
Ďalej je nevyhnutné, aby ste si zamenili údaje o adrese trvalého pobytu na všetkých dokladoch a pri všetkých
zmluvných vzťahoch, či už u zamestnávateľa, poisťovniach, bankových inštitúciách, dodávateľoch energií,
obchodnom registri, živnostenskom registri a pod. Sme presvedčení, že napriek istej záťaži pristúpia občania
k vybavovaniu potrebných zmien zodpovedne a zohľadnia nutnosť prečíslovania budov daného zákonom
o registri adries. Údaje z registra adries tak bude možno využiť v geografických informačných systémoch
a navigáciách záchranných, policajných a iných bezpečnostných služieb.
Veríme, že spoločnými silami, trpezlivosťou a porozumením sa nám podarí úspešne zvládnuť tento náročný
proces

Informácie ohľadom vybavovania nového občianskeho preukazu
Vystavenie nového občianskeho preukazu
Kde: na oddelení dokladov (okresné riaditeľstvo Policajného zboru)
Potrebné doklady: starý občiansky preukaz
Poplatok: vyhotovenie nového OP z dôvodu zápisu nových údajov - 4,50 eura, v prípade zmeny adresy z
úradnej moci je vyhotovenie nového OP bezplatné.
Nahlásenie zmeny zamestnávateľovi
Zmenu adresy, nový trvalý pobyt, nezabudnite nahlásiť aj svojmu zamestnávateľovi.
Pokiaľ ste evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nahláste zmenu na príslušnom úrade.
Nahlásenie zmeny v zdravotnej poisťovni
Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky
s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu
nahlásiť do 8 dní.
Spôsob: osobne, e-mailom alebo telefonicky do 8 dní
Poplatok: vydávanie novej kartičky poistenca je bez poplatku
Nahlásenie zmeny v Sociálnej poisťovni
Spôsob: zamestnancom oznamovaciu povinnosť napĺňa ich zamestnávateľ, pokiaľ nie ste zamestnancom,
zmenu nahlasujete na Sociálnej poisťovni samostatne
Odbor živnostenského podnikania, daňový úrad, banka, poisťovňa
Zmenu nahláste aj v pobočke daňového úradu, banky a poisťovne, podnikatelia musia zmenu nahlásiť
navyše aj na Odbore Živnostenského podnikania.
Poskytovatelia služieb
Všetky spoločnosti, ktoré vám zasielajú listové zásielky – napríklad lekári, pošta, dodávatelia energií,
mobilní operátori, poskytovatelia internetu a pod.
V prípade pošty a prechodného obdobia, počas ktorého si vybavujete prihlásenie na nový trvalý pobyt
a nechcete, aby sa vaša pošta stratila niekde medzi dvomi adresami, je možné si zriadiť službu Slovenskej
pošty – Časové doposielanie, ktorá zaručí doposielanie pošty na novú adresu.
V prípade dodávateľov energií si preverte svojho zmluvného dodávateľa, zmenu a prepis odberného miesta
môžete u mnohých vykonať aj elektronicky - vyplnením žiadosti alebo telefonicky, či e-mailom.
Zmeny je najlepšie oznamovať už s novým občianskym preukazom
Poznámka:
Ak ste zamestnancom, zmenu nahlasujete aj zamestnávateľovi, ak podnikáte, zmenu nahlasujete
Sociálnej poisťovni a do podnikateľských registrov.
V prípade, že vlastníte nehnuteľnosť, novú adresu ohlasujete na kataster a ak vlastníte auto, novú
adresu ohlasujete aj na dopravný inšpektorát.
Najčastejšie otázky a odpovede:
1. Som majiteľom zbrojného preukazu, musím nahlasovať zmenu pobytu?
Áno, zmenu adresy oznámte na oddelení Policajného zboru.
2. Musím si vybaviť aj nový vodičský preukaz?
Pri zmene trvalého pobytu si nemusíte vybavovať nový vodičský preukaz (s výnimkou starších typov „ružových" vodičských preukazov vydávaných
do 30. 4. 2004, v ktorých sa uvádza bydlisko) alebo pas, pretože na týchto dokladoch sa adresa trvalého pobytu neuvádza. tento údaj sa však nachádza
v technickom preukaze vozidla, preto je potrebné vybaviť si nový doklad (do 30 dní odkedy táto zmena nastala).

