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Osvedčovanie podpisov
K vybaveniu potrebujete:
platný občiansky preukaz (potvrdenie o občianskom preukaze nie je prípustné), cestovný pas
listinu, na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.
Ak listinu, tvorí viac ako jeden list, musia byť všetky tieto jednotlivé hárky pevne spojené tak, aby
tvorili technickú jednotu listiny, a to už pred jej podpísaním.
Osvedčovanie podpisu bezvládnym alebo hendikepovaným občanom.
Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej
miestnosti Obecného úradu v Kunerade, môže sa osvedčenie vykonať na inom vhodnom (dohodnutom) mieste.
Upozornenie:
pri osvedčovanie podpisov na listinách osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju
podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje,
neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom
jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
Poplatky: za osvedčenie jedného podpisu 2,00 €
Lehota na vybavenie: na počkanie
Zákonná úprava: zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a
obcami, usmernenie č.3/2010 Ministerstva vnútra SR.
Správny poplatok:
-vymeraný na základe zák. č. 145/1995 Z.z, o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 3
písm. a).
Osvedčovanie listín
K vybaveniu potrebujete:
platný občiansky preukaz (potvrdenie o občianskom preukaze nie je prípustné), cestovný pas
listinu, ktorú treba osvedčiť
Osvedčovaním odpisov a kópií listín obec potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri
osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri
osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa
neosvedčuje.
Upozornenie: fotokópia musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t.j. nie je prípustná
nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov !
Obec Kunerad 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 jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
ak ide o zmenky.
Poplatky: za osvedčenie odpisu, fotokópie za každú aj začatú stranu v slovenskom
jazyku
2,00 €;
v cudzom (českom) jazyku 3 €
Lehota na vybavenie: na počkanie
Zákonná úprava: zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a
obcami, usmernenie č. 3/2010 Ministerstva
Správny poplatok: vymeraný na základe zák. č. 145/1995 Z.z, o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov, položka 2 písm. c).

