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Vec 

Všeobecné informácie pre ohlasovne pobytu k zákonu č. 177/2018 Z. z. o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

- zaslanie 

 

 

Od 1. septembra 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých 

opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej len 

„zákon proti byrokracii“), na ktorom sa uzniesla Národná rada Slovenskej republiky dňa 

15. mája 2018. 

 

 Zákon proti byrokracii zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci získavať a 

používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej 

správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať 

najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých 

dochádza ku komunikácii občanov so štátom. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z 

obchodného registra, výpis zo živnostenského registra a od 1. januára 2019 aj výpisy a odpisy 

z registra trestov. 

 

Pri hlásení pobytu je občan povinný predložiť okrem iného aj výpis z listu vlastníctva, 

ktorý vypovedá najmä o vlastníctve budovy ako aj iných skutočnostiach potrebných pre 

hlásenie pobytu. V tejto súvislosti zákon proti byrokracii nepriamo novelizuje aj zákon 

č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

 



 

Uvedenou novelizáciu dochádza k modifikácii ustanovenia § 3 ods. 8 písm. c) zákona 

č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a to tak, že občan pre účely hlásenia 

pobytu už nebude predkladať ohlasovni pobytu výpis z listu vlastníctva v listinnej podobe ale 

poskytne pracovníkovi ohlasovne pobytu údaje (predmet žiadosti, názov obce a katastrálneho 

územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku 

registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu 

vlastníctva) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k 

budove alebo jej časti. 

 

Zabezpečovanie výpisov sa bude vykonávať prostredníctvom používateľského portálu 

Over Si (www.oversi.gov.sk). Prideľovanie prístupových práv bude zabezpečovať výlučne 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Tento portál by mal byť dostupný 

od 27. augusta. 2018. V prílohe prikladáme používateľskú príručku pre prácu v uvedenom 

portáli. Pre ďalšie informácie alebo otázky spojené s vyššie uvedeným portálom je možné 

využiť portál www.stopbyrokracii.sk resp. e-mail stopbyrokracii@minv.sk.  

 

Ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpisy z informačných 

systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, pracovník ohlasovne 

pobytu je v zmysle ustanovenia § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii oprávnený požiadať občana 

realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. 

Listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 

dní. Údaje uvedené vo výpise z listu vlastníctva musia byť aktuálne a platné. Uvedenú 

informáciu odporúčame distribuovať občanom vo vašej obci/meste prostredníctvom úradnej 

tabule resp. internetovej stránky obci/mesta. 

 

 Pracovníkom ohlasovní, ktorí budú žiadať údaje alebo výpisy z informačných 

systémov verejnej správy odporúčame, aby si zaviedli číslovanie žiadostí v nasledujúcom 

formáte: kód obce/RRRRMMDD/Priezvisko/Meno (kód obce má pridelená každá 

obec/mesto; RRRRMMDD je kód dátumu zaslania žiadosti pričom RRRR znamená rok, MM 

znamená mesiac a DD znamená deň; Priezvisko a Meno dotyčného občana, ktorý sa hlási na 

pobyt resp. ruší pobyt). Uvedené číslovanie žiadostí bude slúžiť pre prípad, ak bude potrebné 

opätovne požiadať o zaslanie poskytnutých údajov alebo výpisov. Z uvedeného dôvodu musí 

byť číslovanie žiadostí jednoznačné v rámci celej Slovenskej republiky. 

 

 Týmto Vás žiadame o distribúciu tejto informácie vrátane príloh mestám a obciam 

v územnej pôsobnosti Vášho úradu. 

 

 

3 prílohy: - Používateľská príručka pre portál CSRÚ 

- Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a  

  registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

(účinný  

  od 01.09.2018) 

- Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie  

  administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a  

  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

 

         JUDr. Marek Dlapa  
             riaditeľ odboru 
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