
Viacjazyčný štandardný formulár - pomôcka pre vyplnenie  

 

Pri ručnom vypĺňaní použite veľké tlačené písmená.  

Viacjazyčný štandardný formulár môže obsahovať len tie údaje, ktoré sú uvedené na 

Potvrdení o pobyte.  

Polia, ktoré ostávajú prázdne,  je potrebné vyškrtnúť vodorovnou pomlčkou. 

Viacjazyčný štandardný formulár sme Vám pre názornosť vyplnili na základe Potvrdenia 

o pobyte, ktoré je uvedené v prílohe (všetky údaje na potvrdení sú vymyslené – Peter Novák, 

trvalý pobyt Malacky,...) 

 

1. Orgán vydávajúci tento formulár 

uvádzať názov ohlasovne, ktorá vydáva viacjazyčný štandardný formulár, v tvare :  

OHLASOVŇA MALACKY 

 

2. Orgán vydávajúci verejnú listinu, ku ktorej je tento formulár pripojený 

uvádzať názov ohlasovne, ktorá vydala Potvrdenie o pobyte, v tvare : 

OHLASOVŇA MALACKY 

 

3. Informácie o verejnej listine, ku ktorej je tento formulár pripojený 

Ohlasovňa v tejto časti formulára vypĺňa vždy iba bod 3.1.5, ktorý označí krížikom 

a doplní text POTVRDENIE O POBYTE  a bod 3.6, v ktorom uvedie dátum vydania 

Potvrdenia o pobyte  : 

 

3.1.5 Iné spresniť - POTVRDENIE O POBYTE 

 

3.6 Dátum (dd/mm/rrrr) vydania - 23.01.2019 

 

4. Informácia o dotknutej osobe 

 4.1 Priezvisko (á) - NOVÁK 

 

 4.2 Meno (á) - PETER 

 

 4.2.1 Titul  - MGR. 

 

4.3 Dátum (dd/mm/rrrr) narodenia - ak je dátum narodenia uvedený na Potvrdení 

o pobyte, uviesť v tvare napr. : 

  01.01.1994 

 

4.3.1 Rodné číslo - ak je rodné číslo uvedené na Potvrdení o pobyte, uviesť v tvare 

napr. : 

  940101/1234 



 

4.4 Miesto
 
a štát narodenia - vyškrtnúť vodorovnou pomlčkou  

 

4.5 Pohlavie - vyškrtnúť vodorovnou pomlčkou 

 

5. Súčasné bydlisko a/alebo pobyt osoby uvedenej vo verejnej listine, ku ktorej je 

pripojený tento formulár 

Ohlasovňa v tejto časti formulára bod 5.1 Bydlisko nevypĺňa - vyškrtne vodorovnými 

pomlčkami; vypĺňa iba body 5.2 a 5.4 : 

 

5.1 Bydlisko 

5.1.1 Adresa - vyškrtnúť vodorovnou pomlčkou 

5.1.1.1 ulica a číslo/poštový priečinok - vyškrtnúť vodorovnou pomlčkou 

5.1.1.2 miesto a poštové smerovacie číslo - vyškrtnúť vodorovnou 

pomlčkou 

5.1.1.2.1 Časť obce - vyškrtnúť vodorovnou pomlčkou 

5.1.1.1.1 Súpisné číslo - vyškrtnúť vodorovnou pomlčkou 

5.1.1.1.2 Číslo bytu - vyškrtnúť vodorovnou pomlčkou 

5.1.1.3 štát - vyškrtnúť vodorovnou pomlčkou 

 

5.2 Pobyt 

5.1.2 Adresa 

5.1.1.1 ulica a číslo/poštový priečinok – uviesť názov ulice a orientačné číslo, 

ak má obec zriadený uličný systém v tvare (ak obec nemá ulice, 

vyškrtnúť vodorovnou pomlčkou): 

 GEN. ŠTEFÁNIKA 74 

5.1.1.2 miesto a poštové smerovacie číslo – uviesť názov obce/mesta/mestskej 

časti Bratislava alebo Košice v tvare : 

 MALACKY 

5.1.1.3 štát – uviesť názov štátu v tvare : 

 SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

 

5.3 Záznamy ohlasovne 

 

5.4 Prihlásený (á) na trvalý/prechodný pobyt – prečiarknuť prechodný pobyt 

 

5.4.1.1 od – do – uviesť dátum začiatku trvalého pobytu v tvare : 

25.07.2001 

  5.1.1.2.1 Časť obce – uviesť časť obce z adresy v tvare : 

    MALACKY 

  5.1.1.1.1 Súpisné číslo - uviesť súpisné číslo z adresy v tvare : 

    1408 

5.1.1.1.2 Číslo bytu – ak sa budova člení na byty, uviesť číslo bytu 

z adresy v tvare (ak sa budova nečlení na byty, vyškrtnúť 

vodorovnou pomlčkou) : 

 2 



5.1.1.2.2 Okres – uviesť okres z adresy v tvare : 

 MALACKY 

    

 

5A. Ohlasovňa všetky riadky vyškrtne vodorovnými pomlčkami 

 

6. Kolónka na podpis 

 

6.1 Priezvisko (á) a meno  (á) úradníka, ktorý vydal tento formulár 

uviesť priezvisko a meno pracovníka, ktorý vyhotovil viacjazyčný štandardný 

formulár v tvare : 

ÚRADNÍKOVÁ ANNA 

6.2 Funkcia úradníka, ktorý vydal tento formulár – vyškrtnúť vodorovnou 

pomlčkou 

6.3 Dátum (dd/mm/rrrr) vydania – uviesť dátum vyhotovenia viacjazyčného 

štandardného formulára v tvare : 

23.01.2019 

6.4 Podpis – podpíše pracovník, ktorý vyhotovil viacjazyčný štandardný formulár 

v danom prípade pani Úradníková Anna 

6.5 Pečať alebo odtlačok pečiatky – pečiatka ohlasovne, ktorá vyhotovila 

viacjazyčný štandardný formulár 

 

 


