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IKF

Rok

Ohlasovňa zašle hlásenie
0
7
0
5
deň po skončení mesiaca
1x ŠÚ SR – pracovisku v Trnave,
Osvaldova 2, 917 23 Trnava
Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike v znení neskorších predpisov.
Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.
319. modul

Mesiac

Poradové číslo
(vyplní
ohlasovňa)
vypĺňa pracovisko ŠÚ SR

Sťahovanie

Dátum narodenia
deň

Obyv 5-12

mesiac

rok

Rodné číslo
Uveďte prvých šesť miest z rodného čísla.
Ak rodné číslo nie je k dispozícii, prvých šesť
miest treba vykonštruovať z dátumu narodenia.

Dátum prihlásenia
na pobyt
deň

mesiac

rok

0 0 0 0
Stav

Štátne občianstvo

1 - slobodný(á)
2 - ženatý
vydatá
3 - rozvedený(á)
4 - ovdovený(á)

uveďte slovom .........................................................................................................

Pohlavie
1 - mužské
2 - ženské

Najvyššie vzdelanie
(od 15 rokov veku)

Národnosť

Dôvod sťahovania

(uveďte slovom)

(uveďte jeden hlavný dôvod)

1 - zmena pracoviska
2 - priblíženie
k pracovisku
3 - učenie, štúdium
4 - zdravotné dôvody
5 - sobáš

Miesto nového
trvalého pobytu

Miesto
predchádzajúceho
trvalého pobytu

1 - základné
2 - stredné bez maturity (vr. vyučenia)
3 - stredné s maturitou
4 - vysokoškolské
1/

okres

obec

Pri prisťahovaní
zo zahraničia
uveďte len štát

1/

okres

obec

Pri vysťahovaní
do zahraničia
uveďte len štát

1/: v Bratislave a Košiciach uveďte aj názov príslušnej mestskej časti
Pokyny na vypĺňanie sú na druhej strane hlásenia

6 - rozvod
7 - bytové dôvody
8 - nasledovanie
rod. príslušníka
9 - iné dôvody

Pokyny na vypĺňanie Hlásenia o sťahovaní (Obyv 5-12)
Hlásenie vyplňuje občan Slovenskej republiky, resp. cudzinec v zmysle zákona NR SR
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ďalších aktuálnych všeobecne záväzných predpisov (napr. zákon
NR SR č. 500/2004 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky, zákon NR SR č. 463/2006 Z. z. o pobyte cudzincov, zákon NR SR č. 480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podrobnosti sú uvedené napr.
v Metodickom pokyne k zabezpečeniu štatistiky sťahovania (pre rok 2009 vydal 2. 12. 2008 Štatistický
úrad SR – pracovisko v Trnave pod č.: 124000739/2008).
Hlásenie sa vyplní pri zmene trvalého pobytu prisťahovaním z inej obce republiky alebo
zo zahraničia, resp. pri vysťahovaní do zahraničia pri ukončení trvalého pobytu na území Slovenskej
republiky. V mestách Bratislava a Košice aj pri prisťahovaní z inej mestskej časti.
Hlásenie musí byť vyplnené za všetky osoby, teda aj za deti mladšie 15 rokov a za osoby
pozbavené spôsobilosti na právne úkony, za ktoré vyplní hlásenie o sťahovaní jeden z rodičov alebo iný
zákonný zástupca.
Spravodajskými jednotkami, zodpovedajúcimi za správnosť vyplnenia hlásení o sťahovaní
(Obyv 5-12) sú:
- ohlasovne pobytu obecných a mestských úradov, v Bratislave a Košiciach úradov
mestských častí,
- pracoviská odboru hraničnej a cudzineckej polície (ďalej označené len HCP).
Spravodajská jednotka je povinná skontrolovať osobné údaje sťahujúcej sa osoby
podľa osobných dokladov (občianskeho preukazu, rodného listu, cestovného pasu, dokladu
o povolení na pobyt pre cudzinca, resp. azylanta).
V prípade, že na niektorom hlásení Obyv 5-12 sú vyplnené osobné údaje, ktoré nie sú
zahrnuté do štátneho štatistického zisťovania o sťahovaní od 1. 1. 2004, spravodajská jednotka vhodným
spôsobom zabezpečí ich nečitateľnosť.
Súbor hlásení Obyv 5-12 za kalendárny mesiac, resp. výstupov vytvorených výpočtovou technikou pre automatizované poskytovanie údajov pre štátne štatistické zisťovanie Štatistického úradu SR,
zašle spravodajská jednotka prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca na adresu:
Štatistický úrad Slovenskej republiky – pracovisko v Trnave, Osvaldova 2, 917 23 Trnava.
Ak v kalendárnom mesiaci nenastal žiaden prípad sťahovania (zmeny trvalého pobytu osoby),
zašle spravodajská jednotka na príslušnú adresu hlásenie Obyv 5-12 označené v rubrike miesto nového
trvalého pobytu odtlačkom pečiatky obecného (mestského) úradu, resp. pracoviska HCP a potvrdené
podpisom zodpovedného pracovníka. Spravodajská jednotka v hlavičke hlásenia vyznačí „Rok“
a „Mesiac“ zisťovania, ostatné údaje na hlásení nevyplní.
Dátum narodenia, rodné číslo bez koncovky (od 1. 1. 2004 na hlásení predtlačou vyplnené
„0000“) a dátum prihlásenia na pobyt vyplnia občania, cudzinci a azylanti do predtlačených okienok.
Pri vysťahovaní do zahraničia s ukončením trvalého pobytu na území SR sa do rubriky „Dátum prihlásenia“ uvedie dátum vysťahovania. Údaj o štátnom občianstve, národnosti, mieste predchádzajúceho
a nového trvalého pobytu vyplnia čitateľne slovne. V ostatných rubrikách zakrúžkujú správnu odpoveď.
Národnosť sa na hlásení uvádza slovne a to vždy taká, k akej sa osoba hlási, bez ohľadu na
to, akú národnosť má zapísanú v občianskom preukaze. Je možné sa hlásiť napr. aj k národnosti
moravskej alebo sliezskej. Za národnosť je považovaná i národnosť rómska, ak sa osoba k nej hlási.
V dôvode sťahovania je prípustné uvedenie len jedného (hlavného) dôvodu, u detí do 15
rokov sa až na výnimky (zdravotné dôvody, štúdium, učenie) zakrúžkuje kód „8“ - nasledovanie rodinného príslušníka.
V prípade, že miestom predchádzajúceho trvalého pobytu bola, resp. miestom nového
trvalého pobytu bude Bratislava alebo Košice, v riadku obec sa zapíše aj názov mestskej časti.
V Bratislave napr. Staré Mesto, Ružinov, Vrakuňa, ... (zákon SNR č. 377/1990 Zb.), v Košiciach napr.
Staré Mesto, Barca, Dargovských hrdinov, Juh, Ťahanovce, Šaca, ... (zákon SNR č. 401/1990 Zb.).

