VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 09-01-04
O TRVALOM A PRECHODNOM POBYTE V OBCI ZÁZRIVÁ.
VZN schválilo OZ v Zázrivej dňa 30.1.2004 uznesením Č. 1/04 s účinnosťou

od 17.2.2004

Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá na základe ustanovenia § 11 odst.3 písmeno g.) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č.
135/1982 Zb. a vyhláškou č. 146/1982 Zb o hlásení a evidencii pobytu občanov v y d á v a
toto V Z N o trvalom a prechodnom pobyte občanov na územ í obce Z Á Z R IV Á

Článok 1
ZÁKLÁDNÉ U STAN O VENIA

Ú čelom tohto V Z N je podrobnejšia úprava spôsobu prihlasovania občanov k pobytu do rodinných
domov, bytov a iných zodpovedajúcich objektov na území obce Zázrivá.

Článok 2
POV IN NO SŤ HLÁ SIŤ POBYT
1. O bčania sú povinní hlásiť v súlade s horeuvedeným zákonom a vyhláškou m iesto a začiatok
svojho pobytu ohlasovni na Obecnom úrade v Zázrivej - úsek evidencie obyvateľstva
(ďalej len ohlasovňa).
2. O hlasovňa je povinná podľa príslušných zákonov plniť úlohy spojené s hlásením pobytu
občanov a vedením evidencie ich pobytu.

Článok 3
POBYT
1. Pobytom sa rozum ie pobyt trvalý aj pobyt prechodný.
2. Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana spravidla tam, kde má občan
vytvorené podm ienky pre bývanie, kde má rodinu alebo zamestnanie.

3. Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, spravidla tam, kde
sa občan zdržiava dočasne z pracovných, študijných, rekreačných, zdravotných alebo
iných dôvodov.

Článok 4
H LÁ SEN IE TRVALÉHO POBYTU
1. N a trvalý pobyt j e m ožné prihlásiť občana do objektu, ktorý m ožno užívať na účel
určený v kolaudačnom pripadne v stavebnom povolení a ktorý je podľa osobitných
predpisov označený súpisným číslom, t.z., že ide o objekt určený na trvalé bývanie
(rodinný dom, byt). Rekreačné chaty sú určené na individuálnu rekreáciu, nie k trvalému
bývaniu.
2. K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné predložiť ohlasovni okrem dokladov vymedzených
zákonom písomné vyjadrenie vlastníka nehnuteľnosti o súhlase k trvalému pobytu.
3. K prihláseniu na trvalý pobyt do objektu, ktorý je v nájomnom vzťahu, je potrebné okrem
dokladov vymedzených zákonom, predložiť písomné vyjadrenie vlastníka nehnuteľnosti
aj písomné vyjadrenie nájomcu predmetného objektu o súhlase k trvalému pobytu.
4. V prípade, že sa chce občan prihlásiť k trvalému pobytu do objektu, ktorý nespĺňa
sociálne predpoklady, prípadne ho užíva nadmerný počet osôb, je žiadateľ o trvalý
pobyt
povinný predložiť ohlasovni na základe výzvy aj súhlas Štátneho zdravotného
ústavu v Dolnom Kubíne. Podľa osobitných predpisov je
určená minimálna plocha
potrebná pre užívanie 1 osobou a je potrebné aj príslušné sociálne vybavenie objektu.

Článok 5
H LÁ SEN IE PRECHODNÉHO PO B Y TU
1. Občania, ktorí sa chcú na území obce prihlásiť k prechodnému pobytu, musia predložiť
ohlasovni písomné vyjadrenie vlastníka, nájomcu resp. prevádzkovateľa objektu o súhlase
k prihláseniu.
2. Na prihlásenie k prechodnému pobytu na území obce je stanovená doba najmenej 30 dní a
najviac 365 dní.

Článok 6
SPOLOČNÉ U STANOVENIA
1. Zápis do evidencie občanov s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Zázrivá
nenahrádza súhlas vlastníka a nie sú pritom dotknuté vlastnícke právak predmetnej
nehnuteľnosti.

2. Zápis do evidencie prechodne ubytovaných osôb na území obce nezakladá právo na
užívanie nehnuteľnosti po uplynutí stanovenej lehoty.
3. Ostatné skutočnosti súvisiace s prechodným a trvalým pobytom občanov na území obce, ktoré
nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa spravujú podľa ustanovenia zákona
č. 135/1982 Zb. a vyhlášky č. 146/1982 Zb. 0 hlásení a evidencii pobytu občanov

Článok 7
ZÁ V EREČN É U STANOVENIA
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie o trvalom a prechodnom pobyte na území obce Zázrivá
schválilo O ZvZázrivej na svojom zasadnutí dňa
30.1.2004, uznesením č. 1/2004
s účinnosťou od 17.2.2004. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli
v Zázrivej od 2.2.2004
do 16.2.2004
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