
Je potrebné
príhlásiť sa 
u správcu bytu

Prihlásiť sa na odber elektriny
(Ul. Fran�ška Švantnera 9, 
974 01 Banská Bystrica).

Prihlásiť sa na odber plynu
(Ul. Fran�ška Švantnera 9, 
974 01 Banská Bystrica).

Prihlásiť sa na platenie RTVS
(h�ps://uhrady.rtvs.sk/).

Ohlasovacia povinnosť k poplatku  za komunálny odpad
(Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica).

Do 30 dní od povolenia vkladu oznámte príslušnému úradu, že ste sa stali vlastníkom 
nehnuteľnos� a do 31. januára podajte daňové priznanie. Potrebné tlačivá by ste mali 
nájsť na webovej stránke svojho mesta ako aj fyzicky na úrade. Pri nadobudnu� rodin-
ného domu odpadáva povinnosť prihlásiť sa u správcu bytového domu a pribúda 

zmena odberateľa v zmluve o dodávke pitnej vody. 

AKO ZMENIŤ TRVALÝ POBYT: AK, ÁNO KOMU TO MUSÍTE NAHÁSIŤ: 
Môžete a nemusíte si zapísať trvalý pobyt na svojej novej adrese. 
Ak sa tak z mnohých prak�ckých dôvodov rozhodnete, vaše 
kroky by mali smerovať na príslušný mestský alebo obecný úrad. 
Vlastnícke právo k nehnuteľnos� by si mal vedieť pracovník 
úradu preveriť sám, takže so sebou stačí mať občiansky preukaz. 
Tento úkon si ale určite naplánujte až po povolení vkladu na 
katastri. Sympa�ckou alterna�vou je vybavenie tejto záležitos� 
cez internet (a ak sa pre ňu z mnohých prak�ckých dôvodov 
rozhodnete), stačí mať občiansky preukaz s elektronickým čipom 
a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa k službe prihlásite 
na stránke slovensko.sk 

Pozor, zmenu trvalého pobytu musíte nahlásiť hneď 
niekoľkým inš�túciám:

6 VECÍ,
NA KTORÉ NEZABUDNÚŤ
PRI KÚPE BYTU ČI DOMU 

V I C T O RY
b i z n i s

info@victoryinvestments.sk+421 915 700 760Dolná 19, Banská Bystrica www.victoryinvestments.sk

Zmenu deklarujte potvrdením o trvalom pobyte. Nezabudnite �ež na povinnosť požiadať o nový občiansky preukaz, a to do 30 dní od zmeny.
Radi Vám s čímkoľvek poradíme. Neváhajte nás kontaktovať

zdravotnej poisťovni 
do ôsmich dní

sociálnej poisťovni 
do ôsmich dní

zamestnávateľovi

daňovému 
úradu

živnostenskému
úradu

dopravnému
inšpektorátu


