Osvedčovanie listín a podpisov
Čo vybavíte
V niektorých prípadoch môže osvedčiť zhodu odpisu alebo kópie listiny, ako aj pravosť
podpisu na listine aj obec (uvedené platí aj pre okresné úrady).
Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická
osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno
osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.
Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo kópia sa zhoduje
s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou
kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
Obec osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou alebo pravosť
podpisu na listine osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom
obce a podpisom starostu obce alebo osoby, ktorá osvedčovanie vykonáva.
Podľa §5 zákona 599/2001 z.z. obec nevykonáva osvedčovanie:
° ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a
obdobných preukazov,
° ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických
informácií katastra, nehnuteľností,
° ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
° ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to
potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
° ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyky; to sa nevzťahuje na listiny napísané
v českom jazyku.
Obec tiež nesmie overiť listiny s reliéfnou pečiatkou, hologramom alebo QR kódom, výpisy
a odpisy z registra trestov a farebné fotokópie.
Čo k tomu potrebujete:
Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť jedným
z nasledujúcich spôsobov:
° občianskym preukazom
° cestovným dokladom
° povolením na pobyt pre cudzinca
Správny poplatok (v eurách):
Položka 3 - oddelenie všeobecnej správy obce, Matričný úrad
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý
podpis ................................................................................................................. 2 eurá
aa) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý
podpis, mimo úradnej miestnosti Obecného úradu v Dolnom Srní............................ 3 eura
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za
každý odtlačok a za každý podpis ....................................................................... 5 eur
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis
z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov …....................................... 2 eurá
3. Zviazanie 1 zmluvy pri overení podpisu na listine alebo na jej rovnopise …...... 2 eurá
Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je
oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na
vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch
československej armády v zahraničí a o niektorých iných
účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku
podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie
podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a
Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov
vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových
úpravách.
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky
zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť,
urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo
úradnej miestnosti.
Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona
č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších
predpisov.

