Skontrolujte si občianske preukazy
Bez platného občianskeho preukazu nikde nič nevybavíte. Stačí, že v ňom máte
neplatné údaje ako napríklad neúplnú adresu trvalého pobytu, zmenu mena či priezviska.
Venujte prosím pozornosť tomuto oznamu a vo vlastnom záujme si ho prečítajte
až do konca!
§ 11 Zákona č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov pojednáva o neplatnosti občianskeho
preukazu:
Neplatnosť občianskeho preukazu
(1)
Občiansky preukaz je neplatný, ak
a) uplynula jeho platnosť,
b) je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je
porušená jeho celistvosť,
c) podľa podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať jeho držiteľa,
d) neobsahuje údaj o skutočnostiach uvedených v § 3 ods. 6,
e) obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje okrem údaja podľa § 3 ods. 7,
f) obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
g) držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho; ak nedošlo k odovzdaniu občianskeho
preukazu, tento sa eviduje ako odcudzený,
h) držiteľ stratil štátne občianstvo; ak nedošlo k odovzdaniu občianskeho preukazu, tento sa
eviduje ako odcudzený,
i) držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie, alebo bol na príslušný útvar, ktorýkoľvek útvar
Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad doručený ako nález,
j) pri jeho preprave z miesta vyhotovenia došlo k jeho strate alebo odcudzeniu,
k) nebol odovzdaný podľa § 15 ods. 1 písm. e).
Aj súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávy obcí a do orgánov
samosprávnych krajov, ktoré sú vyhlásené na deň 29.10.2022, po absolvovaní školenia
zapisovateliek, kde bolo jednou z preberaných tém aj overovanie totožnosti voličov len na
základe predloženého občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte cudzinca.. V tejto
súvislosti je potrebné dať do pozornosti skutočnosť, že volič po príchode do volebnej
miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte
cudzinca a ten komisia porovná s údajmi uvedenými v zozname voličov. POZOR – občiansky
preukaz musí byť platný. Ak komisia zistí, že volič preukázal totožnosť neplatným
občianskym preukazom, neumožní mu účasť vo voľbách.
V Obci Žaškov od 1.1.2017 platí VZN č. 6/2016 (ďalej len „VZN“) o označovaní ulíc
miestnych častí a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Žaškov.
Týmto VZN bol zavedený v obci tzv. „uličný systém“, ktorým sa okrem iného stanovilo aj
označenie adresy trvalého pobytu: názov ulice, súpisné číslo, orientačné číslo-to, ktoré je za
lomítkom. Po tejto zmene, ktorá bola zapracovaná Okresným úradom do príslušných registrov,
boli občania upozornení, že je potrebné vymeniť si aj občianske preukazy, nakoľko v zmysle
zákona o občianskych preukazoch ak občiansky preukaz (ak aj dátum jeho platnosti neuplynul)
obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje sa stáva neplatným. (Príklad: v občianskom máte
uvedenú adresu Žaškov, Družstevná 369 – je neplatný, správne má byť Žaškov, Družstevná
369/9).

Upozorňujeme, že platnosť občianskeho preukazu sa skúma pri všetkých právnych
úkonoch, (napr. pri overovaní podpisu na splnomocnenia, kúpne, darovacie zmluvy atď.) nielen
pri voľbách. Takže je v záujme každého občana, vymeniť si občiansky preukaz, ak si je vedomý
alebo po prečítaní tohto oznamu zistí, že napríklad: má občiansky preukaz tzv. knižočku alebo
aj nový a s neobmedzenou platnosťou, ďalej všetci, ktorí v ňom nemáte uvedenú ulicu alebo aj
ulicu máte, ale vám chýba orientačné číslo, ktoré sa uvádza za súpisným číslom – všetci máte
momentálne neplatné občianske preukazy a je vo vašom záujme v čo najkratšej dobe si ich
vymeniť. Na túto skutočnosť ste boli upozorňovaní už v roku 2017.
Ak ešte nemáte vymenený občiansky preukaz z dôvodu, že došlo k zmene adresy
v súvislosti s platnosťou VZN 6/2016 o označovaní ulíc....., tak výmena občianskeho preukazu
je bezplatná.
Úradník má právo občana nevybaviť, ak má občan neplatný občiansky preukaz a tento
je potrebný pre vydanie potvrdenia, pri osvedčovaní podpisu či listiny. Ak by takto úradník, a
je jedno či na úrade štátnej správy, alebo samosprávy, nepostupoval, porušil by tým zákon č.
395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch.

