
O S V  E D  E N I E   L I S T I N Y

Osved ovaním odpisov a kópií listín v slovenskom jazyku obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje
s originálom, preto je pri osved ovaní potrebné predloži  originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj osved ená
kópia. Pri osved ovaní listín sa neosved uje obsah, správnos  ani pravdivos  skuto ností uvádzaných v listine.

Potrebujete

platný preukaz totožnosti – ob iansky preukaz

originál listiny a jej fotokópiu

Lehota na vybavenie

na po kanie, v prípade vä šieho množstva osved ovaných listín pod a dohody s osved ujúcou pracovní kou

Poplatok

1,50 € (45,19 Sk) / každá za atá strana originálu

3 € (90,38 Sk) / každá za atá strana originálu napísaná v eskom jazyku

Kontakt

Obec Orovnica,  . 96,  966 52  Orovnica
Lucia Pavlíková ,  tel. . 045 / 68 56 656

Upozornenie

fotokópia listiny musí by  zhodná o originálom, nie je prípustná ne itate nos  textu, pe iatky, i podpisov

Nevykonávame osved enie:

listín, ktoré sa majú použi  v cudzine (notár)

odpisu alebo kópie ob ianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného
preukazu, technického alebo akýchko vek preukazov

výpisov a odpisov zo súboru popisných informácií, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie,
pozemkových, železni ných kníh, z identifikácií parciel a pod.

ak nemožno porovna  odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné
odborné posúdenie, napr. mapy, geometrické plány a pod.

listín, ktoré obsahujú reliéfnu pe  (notár)

odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa nezhoduje s predloženou listinou

listín napísaných v inom ako v štátnom jazyku, aj ke  len as  (nevz ahuje sa na listiny napísané v
eskom jazyku)

Legislatíva

zákon . 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

zákon . 599/2001 Z.z. o osved ovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami

zákon . 465/2008 Z.z. ktorým sa menia a dop ajú zákony v pôsobnosti MF SR – zmeny pre EURO v SR


