
METODICKÉ USMERNENIE PRE OBCE A MESTÁ V ZÁVISLOSTI NA NOVÉ SLUŽBY, KTORÉ SÚ V RÁMCI 

PORTÁLU DOSTUPNÉ OD 1. 1. 2022 

 

Vážení garanti,  

dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. 1. 2022 sú v portáli OverSi dostupné nové služby, ktoré 
Vám boli priradené, v zmysle schválených účelov. Prosíme o distribúciu pre používateľov, ktorí 
potrebujú využívať dané služby.  

 
Po prihlásení garanta do portálu je nevyhnutné vybrať schválené účely za svoje OVM, aby bolo 

možné žiadať o výpisy a potvrdenia. Výber účelov je možný v časti: „Účely žiadostí“, kde pri 
jednotlivých službách vyznačíte konkrétne účely a kliknete na modrú šípku smerujúcu doprava, čím 
vybrané účely presuniete do vedľajšieho okna. Následne kliknutím na tlačidlo „Uložiť“ sa vybrané účely 
uložia, tzn. nie je potrebné výber opakovať.  

 
Viac informácií nájdete v Používateľskej príručke a Metodickom usmernení.  
 
V portáli OverSi sú všetkým obciam a mestám (aj mimo DEUS) sprístupnené nasledujúce 

účely pre jednotlivé služby:  
 
Rodný list (RL) 
 

0001 Prihlásenie maloletých na trvalý pobyt v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. 

0002 Uzavretie  manželstva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. 

0010 Uzavretie manželstva v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z § 23 ods. 3 a 4, § 27 ods. 1 

0011 Prenájom hrobového miesta v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve § 21 ods. 4 

0012 

Evidencia pobytov budúcich manželov na základe nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/1991 o 
podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na 
predkladanie určitých verejných listín  o zmene nariadenia EÚ č. 1024/2012  

0013 Správne konanie v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok § 32 ods.1  

0014 

Personalistika, daňové priznania v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 
563/2009 Z. z. Daňový poriadok, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu § 52 ods. (2) č. 
595/2003 o dani z príjmu  

0062 

Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB podľa §10 
ods. 5 a Vyhlášky MDVaRR SR 284/2013 Z. z. o podrobnostiach a výške poskytovanej podpory 
zo ŠFRB podľa §4 

 

Sobášny list (SL) 

0001 

Prihlásenie na trvalý pobyt v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. § 3 ods. 8 písm. d) bod 3 - 
prihlásenie manžela nevyžaduje súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Obec je v zmysle § 32 
správneho poriadku povinná zistiť a preveriť úplný stav veci a za tým účelom si zaobstarať 
potrebné dôkazy - sobášny list je týmto dôkazom podľa § 33 správneho poriadku  

0009 Personálna a mzdová politika v zmysle Zákonníka práce 311/2001 Z.z. 

0010 
Účel kontrolnej a doplňujúcej činnosti v matričnej agende v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. 
o matrikách   § 2  ods.2, § 13  ods.1,   § 23  ods.1,2 

0011 
Evidencia pobytu v zmysle zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky 
a registri obyvateľov Slovenskej republiky 

https://stopbyrokracii.sk/wp-content/uploads/CSRU_PouzivatelskaPrirucka_v10.0.docx
https://stopbyrokracii.sk/wp-content/uploads/Metodick%C3%A9-usmernenie-Ministerstva-invest%C3%ADci%C3%AD-od-01.01.2022.pdf


0022 
Doklad  od budúceho nájomcu hrobového miesta v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o 
pohrebníctve 

0023 
Doklad k prihláseniu dieťaťa na trvalý, prechodný pobyt v zmysle zákona č. 253/1998 o 
hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 

0043 

Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB podľa §10 
ods. 5 a Vyhlášky MDVaRR SR 284/2013 Z.z. o podrobnostiach a výške poskytovanej podpory 
zo ŠFRB podľa §4 

0044 

Pri uplatňovaní nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/ku zamestnanca/kyne 
a dňového bonusu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podľa § 37 s 
nadväznosťou na §11, §38 

 

Úmrtný list (UL) 

0001 Uzavretie manželstva v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z.  § 27 ods. 1 písm. d) 

0002 Uplatnenie nároku na príspevok na pohreb § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

0008 

Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB podľa §10 
ods. 5 a Vyhlášky MDVaRR SR 284/2013 Z.z. o podrobnostiach a výške poskytovanej podpory 
zo ŠFRB podľa §4 

0044 
Predkladanie verejných listín a potvrdení  v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách podľa 
§ 15 

0050 
Základná oznamovacia povinnosť zamestnanca zamestnávateľovi v zmysle zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce §9, § 81 písm. g) 

0051 
Skončenie pracovného pomeru, ktorý zaniká smrťou zamestnanca  zmysle zákona č. 
311/2001 Z.z. Zákonník práce § 59 ods. 4 

0052 Ukončenie platových náležitostí zamestnanca v zmysle zákona č. 553/2003 § 4 

0053 Oznámenie zamestnávateľa o zániku poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 §231 

0054 Preukázanie zániku verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 580/2004  § 5 

0055 
Spracovanie mzdovej agendy (daňový bonus, ročné zúčtovanie preddavkov na daň) v zmysle 
zákona č. 595/2003 § 37 

0088 
Ohlásenie o zániku poplatkovej povinnosti a pri čiastkovom priznaní k zániku daňovej 
povinnosti - úmrtie poplatníka, daňovníka v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. podľa § 18 

0089 Za účelom žiadosti budúcich manželov v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine § 6 ods. 1 

0090 

Za účelom žiadosti budúcich manželov  k evidencii pobytov podľa Nariadenia EP a Rady EÚ č. 
2016/1991 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia 
požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v EU a o zmene nariadenia EÚ č. 
1024/2012 (k viacjazyčným štandardným formulárom) 

0091 
Doklad k prihláseniu dieťaťa na trvalý, prechodný pobyt v zmysle zákona č. 253/1998 o 
hlásení pobytu občanov SR a registi obyvateľov SR podľa §3 ods. 8, § 8 ods. 3 

0092 Zápis do cintorína v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. § 32 ods. 1  

 

Potvrdenie o pobyte (PoP) 

0009 Predkladanie verejných listín a potvrdení v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z.  § 23 

0010 
Pri konaní za účelom vystavenia potvrdenia o pobyte v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. § 10, 
písmeno f) 

0012 Uzatvorenie manželstva v zmysle § 28 ods. 1 písm. c) zákona č. 154/1994 Z. z. 

 

 



Centrálny register exekúcií (CRE) 

0007 Posudzovanie finančného a ekonomického postavenia uchádzača/záujemcu 

0008 Vykonanie finančnej kontroly alebo vnútorného auditu 

0013 Overenie exekúcie zamestnanca v súvislosti s nástupom do zamestnania 

0018 Posudzovanie splnenia podmienok pre trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky 

0021 Konania vo veciach sociálnych služieb (vrátanej posudkovej činnosti) 

 

Slovenská advokátska komora (SAK) 

0001 Posudzovanie odbornej spôsobilosti uchádzača/záujemcu 

0003 Overenie advokáta pri zastupovaní v správnom konaní  

 

Potvrdenie o konkurze subjektu (PoKS) 

0001 
Uplatňovanie pohľadávky štátu/Posudzovanie splnenia podmienok pre trvalé upustenie od 
vymáhania pohľadávky (overovanie dlžníka) 

0002 
Posudzovanie splnenia podmienok pre poskytnutie dotácie/príspevku/podpory (inej formy 
verejného financovania) 

0003 Posudzovanie finančného a ekonomického postavenia uchádzača/záujemcu 

0004 Vykonanie finančnej kontroly alebo vnútorného auditu 

 

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ) 

0002 
Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) pri 
živočíšnej výrobe 

0003 Konanie vo veciach zásahu do pokojného stavu 

 

 


