
 

Osoby so štatútom dočasného útočiska oznamujú zmeny adresy na ohlasovni pobytu v mestách 

a obciach 

Od 30. marca 2022 je účinná novela zákona č. 92/2002 o niektorých opatreniach v súvislosti  so 

situáciou na Ukrajine. V nadväznosti s tým dochádza k zmenám v zákone č. 480/2022 o azyle 

a v zákone č. 404/2011 o pobyte cudzincov. 

Podľa § 131 ods. 5  zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov, vznikla pre ohlasovne povinnosť pri 

evidovaní sťahovania cudzinca na území SR s poskytnutým tolerovaným pobytom na účel 

dočasného útočiska na území SR vykonať zmenu adresy pobytu. 

To znamená, že odídenci pri zmene adresy  v rámci mesta, alebo pri prisťahovaní sa do mesta, 

nemusia navštíviť oddelenie cudzineckej polície, ale zmenu adresy nahlásia v ohlasovni v mieste 

pobytu.  

Informačný systém MV SR (REGOB) umožní zápis sťahovania  odídencov pre obce na 14 dní dozadu.  

 Doklady , ktoré musí odídenec predložiť pracovníkovi  ohlasovne pobytu: 

a) Potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR 

b) Vyplnené tlačivo „Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel 

dočasného útočiska“ 

c) Doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania od ubytovateľa : 

-  Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi alebo Potvrdenie ubytovacieho zariadenia, 

hotela alebo internátu  o poskytnutí ubytovania  

- Čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania – podpisy nemusia 

byť overené 

/ vlastníctvo nehnuteľnosti si overíme na portáli „OverSi“/ 

Ohlasovňa pobytu v meste Banská Štiavnica sa nachádza v Klientskom centre, Námestie sv. Trojice 

č. 3, Banská Štiavnica ( v Rubigalle na prízemí). Zmenu adresy si vybavíte počas úradných hodín 

MsÚ. 

Kontakty: Mgr. Jana Beňová 

                   045/694 963 9 

                   email: jana.benova@banskastiavnica.sk 

Ohlasovňa pobytu na počkanie vytlačí odídencovi nové „Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného 

pobytu na území Slovenskej republiky“, doklad potvrdí podpisom a pečiatkou ohlasovne pobytu.  

Z Á R O V E Ň   U P O Z O R Ň U J E M E 
 
     Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje 

ubytovanie, povinný raz mesačne osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje 

ubytovanie. Túto povinnosť si odídenec musí prvýkrát splniť v mesiaci apríl 2022 počas 

celého mesiaca  na ohlasovni pobytu v rámci úradných hodín. Odídenec a  za deti zákonný 

zástupca, opatrovník, musí predložiť Potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu na území SR 

a Zmluvu o poskytnutí ubytovania. 
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V mesiaci máj 2022 a následne ďalšie mesiace si túto povinnosť môžu splniť do piatich 

pracovných dní kalendárneho mesiaca, kedy oprávnená osoba obci  predkladá vyplnený 

výkaz o výške príspevku za ubytovanie odídenca.  

   


