Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
Osvedčovanie prebieha v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a
podpisov na listinách obecnými úradmi.
Pri osvedčovaní listín a podpisov sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť
skutočnosti uvádzaných v listine!!!
Fyzická osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom
(pas), vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca
(ďalej len platný doklad totožnosti).
Nie je možné vykonať osvedčenie cudzincovi bez povolenia na pobyt na území SR, len na
základe cestovného dokladu vydaného v zahraničí!!!
Osvedčovanie listín:
potvrdzuje sa, že kópia listiny súhlasí s originálom,
okrem originálu a kópie listiny je potrebné predložiť aj platný doklad totožnosti,
správny poplatok sa platí v hotovosti vo výške € 2,- za každú stranu (nie v kolkoch),
nevykonáva sa osvedčovanie listín, ktoré sa majú použiť v cudzine, odpisov alebo
kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a
obdobných preukazov (ZŤP a pod.), kópie listov vlastníctva, kópie máp,
geometrických plánov, ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku (to sa
nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku), fotokópie listín s hologramom a ak
sa kópia nezhoduje s originálom.
Upozorňujeme občanov, že pri overovaní listín je NUTNÉ predložiť originál listiny spolu s
kópiou. Bez toho Vám listiny overené nebudú!!!
Osvedčovanie podpisov:
Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii matričného
úradu!
V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo
zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na
inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.
Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá
však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je
osvedčovaný.
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto
prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 2,00 € za každý podpis.
Poplatok: 4,00 € - ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo
vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Tel.: 0534461954

