Obec Liptovská Sielnica
032 23 Liptovská Sielnica 75, okres Liptovský Mikuláš

Osvedčovacia agenda
V rámci výkonu samosprávy obce je Obec Liptovská Sielnica poverená aj osvedčovaním podpisov na
listinách a osvedčovaním odpisov (fotokópie) listín. Osvedčovanie sa vykonáva podľa zákona NR SR
č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.
Kompetencia osvedčovania nie je viazaná na trvalý pobyt žiadateľa.
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Osvedčovanie podpisov:
osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje sa platným občianskym preukazom, cestovným dokladom
(pas), povolením na pobyt cudzinca,
listina obsahujúca viac listov, na ktorej má byť osvedčený podpis, musí byť úradne zviazaná,
osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá len za podpis, ktorý
urobila alebo uznala fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný,
fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v úradnej miestnosti obecného úradu,
v mimoriadnych prípadoch, ak osvedčovanie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných
dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste,
kde čas a miesto je potrebné vopred dohodnúť,
správny poplatok:
2,- € za každý podpis,
správny orgán môže poplatok zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené
vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti,
doba vybavenia: na počkanie.
UPOZORNENIE:
na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu, v týchto prípadoch
je potrebné sa obrátiť na notársky úrad!
Osvedčovanie listín:
originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
fotokópia listiny,
osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie sa preukazuje platným občianskym preukazom, cestovným
dokladom (pas), povolením na pobyt cudzinca,
osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti obecného úradu,
osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom, neosvedčuje sa
obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine,
správny poplatok: 2,- € za každú, aj začatú stranu v slovenskom jazyku,
3,- € za každú, aj začatú stranu v cudzom jazyku,
doba vybavenia: na počkanie.
UPOZORNENIE:
fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, tzn. nie je prípustná nečitateľnosť
textu, pečiatok a podpisov,
listiny určených na použitie v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku obec
NEVYKONÁVA osvedčenie listiny (s výnimkou českého jazyka),
listiny obsahujúce reliéfne pečiatky a ochranné prvky sa NEOSVEDČUJÚ,
odpisy alebo kópie občianskych, vojenských, služobných a obdobných preukazov sa
NEVYKONÁVAJÚ,
odpis alebo výpis zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra
nehnuteľností, kúpno-predajných zmlúv obec NEVYKONÁVA,
ak nemožno porovnať odpis alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné
posúdenie (napr. mapy, geodetické plány...) sa osvedčenie NEVYKONÁVA.

