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konfliktov

Zdrojom chyby môže byť nesprávny zapísaný údaj:
v obsahu údajov REGOB
v evidencii pobytu.
Konflikty medzi obsahom údajov REGOB a evidenciou pobytu môžu nastať napr.
v prípadoch, ak je
A) chyba v obsahu údajov REGOB a správne sú údaje zapísané v príslušnej
evidencii pobytu na ohlasovni pobytu obce
B) chyba vo vydanom potvrdení o pobyte alebo oznámenia zmeny trvalého
alebo prechodného pobytu z IS obce alebo z evidencie pobytu obce,
pričom údaje v evidencii pobytu sú správne a do REGOB boli zapísané
na základe tohto chybného potvrdenia o pobyte alebo oznámenia zmeny
trvalého alebo prechodného pobytu príslušným okresným riaditeľstvom
Policajného zboru, ktoré zápis za nepripojenú obec vykonávalo.

1.1. Identifikácia konfliktov údajov
1) Identifikačné údaje o osobe sú v REGOB neúplné/nesprávne
Titul:– chýba alebo je nesprávny
Meno – mená: - obsahuje preklep; je iné; zmena alebo nová identita
po osvojení nie je premietnutá do obsahu REGOB; chýba lebo je
nahradené hodnotou „GENM a identifikátorom osoby“; neobsahuje
jedno z viacerých mien
Priezvisko: - obsahuje preklep; je iné; zmena priezviska, opätovné
prijatie priezviska po rozvode manželstva, nová identita po osvojení,
po zmene pohlavia nie sú premietnuté do obsahu REGOB; chýba
alebo je nahradené hodnotou „GENP a identifikátorom osoby“;
neobsahuje jedno z viacerých priezvisk
Rodné priezvisko: - obsahuje preklep; je iné; zmena, nová identita po
osvojení, po zmene pohlavia nie je premietnutá do obsahu REGOB;
chýba alebo je nahradené hodnotou „GENR a identifikátorom osoby“;
neobsahuje jedno z viacerých rodných priezvisk; nie je zmenené po
určení otcovstva; nie je zmenené po zapretí otcovstva
Dátum narodenia: údaj je nesprávny alebo chýba
Miesto narodenia: - chýba alebo je nesprávny údaj
Okres narodenia: - chýba alebo je nesprávny údaj
Štát narodenia: - chýba alebo je nesprávny údaj
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Štátna príslušnosť: - je ČSFR; dvojitá; nesprávny alebo neuvedený
údaj; osoba je prepustená zo štátneho zväzku, ale v REGOB je
občan; osobe bolo udelené štátne občianstvo, ale v REGOB je
cudzinec/osoba mimo REGOB alebo chýba zápis o tejto osobe
Rodinný stav: - chýba alebo je nesprávny údaj; chýbajú údaje
o uzavretí manželstva – dátum, miesto uzavretia manželstva
Rodné číslo: - chýba; je nesprávne z chybného zápisu dátumu
narodenia; je duplicitné s inou osobou; tá istá osoba vzhľadom na
nesprávne alebo nezmenené/neopravené údaje v dátume narodenia
má pridelené 2 rodné čísla; po zmene pohlavia je nezmenené rodné
číslo; zmena rodného čísla nebola premietnutá do REGOB
Národnosť – chýba údaj alebo je nesprávny.
2) Vzťahové (väzobné) údaje o osobe v REGOB nie sú/sú neúplné/nesprávne
Chýba väzba na rodičov; na jedného z rodičov; po osvojení a novej
identite dieťaťa je väzba na pôvodných rodičov/rodiča a nie na
nových rodičov/rodiča - osvojiteľov/ľa; väzby sú nesprávne na iných
rodičov/rodiča
Väzba na otca po zapretí otcovstva nie je/nebola zrušená; väzba na
otca po určení otcovstva nie je/nebola zapísaná
Po zrušení osvojenia je väzba na rodičov/rodiča – osvojiteľov/ľa
Chýba väzba na manželov po uzavretí manželstva; chýbajú väzby na
predchádzajúcich
manželských
partnerov
a údaje
o ich
rozvode/rozvodoch
Po vyhlásení manželstva za neplatné zostali zapísané údaje
v REGOB o uzavretí manželstva.
3) Administratívne údaje o osobe sú v REGOB neúplné/nesprávne
Rozvod manželstva – chýba údaj o rozvode alebo zápis je neúplný
a/alebo nesprávny
Vyhlásenie manželstva za neplatné – chýba údaj alebo zápis je
neúplný a/alebo nesprávny
Osoba vyhlásená za mŕtvu – v REGOB nie je o tejto skutočnosti
záznam, chýba údaj o dátume a mieste úmrtia; osoba vyhlásená za
mŕtvu žije – v REGOB nebolo zrušené vyhlásenie za mŕtveho
a fyzicky žijúca osoba má v REGOB zapísaný údaj o dátume
a mieste úmrtia
Osoba je pozbavená spôsobilosti na právne úkony/má obmedzenú
spôsobilosť na právne úkony – chýba zápis týchto skutočností;
prípadne chýbajú údaje o konci platnosti (dátum ukončenia
pozbavenia/obmedzenia spôsobilosti na právne úkony)
4) Lokačné údaje o osobe v REGOB - nie sú/ sú neúplné/nesprávne
Údaje o trvalom pobyte osoby: - chýbajú; nie sú zaznamenané úplné
údaje o pobyte; pobyt je iný; chýbajú údaje o pobyte z minulosti
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Údaje o prechodnom pobyte osoby: - chýba zápis alebo
je
prechodný pobyt iný ako zapísaný.
5) Osoba sa nachádza v REGOB, ale typ vzťahu osoby k REGOB je nesprávny
Občan s trvalým pobytom na území SR – v skutočnosti je osoba
osobou mimo REGOB; je cudzincom s pobytom na území SR; nemá
trvalý pobyt na území SR
Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR – v skutočnosti osoba
má trvalý pobyt na území SR; je osobou mimo REGOB
Osoba mimo REGOB – v skutočnosti je osoba slovenským štátnym
občanom s trvalým pobytom na území SR; občan, ktorý nemá trvalý
pobyt na území SR
Cudzinec s pobytom na území SR – v skutočnosti je osoba
slovenským štátnym občanom s trvalým pobytom na území SR;
občanom, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR; osobou mimo
REGOB
6) Iné konflikty, ktoré môžu nastať po migrácii matričných údajov do REGOB
Osoba - je slovenský štátny občan s trvalým pobytom na území SR
alebo s trvalým pobytom mimo územia SR, je cudzincom alebo je
azylantom s pobytom na území SR, ale údaje o nej sa nenachádzajú
v REGOB; v agende je osoba živá - údaje v REGOB obsahujú dátum
a miesto úmrtia; v agende je osoba mŕtva – v REGOB chýba dátum
a miesto úmrtia; osoba je osvojená do zahraničia – v REGOB tieto
údaje chýbajú; občan SR po osvojení do zahraničia nadobudne
štátne občianstvo iného štátu, v SR skončil trvalý pobyt, ale
v REGOB neobsahuje tieto informácie; osoba je v REGOB dva
a viackrát; osoba je nesprávne stotožnená; osoba nie je zapísaná
v REGOB po zmene pohlavia.
Osoba predkladá osobné doklady (IDK - OP, CD, IDK – cudzinca)
s inými zapísanými údajmi v doklade totožnosti ako je obsah údajov
zapísaných v REGOB – meno, mená, priezvisko, priezviská, miesto
narodenia, štát narodenia, rodné číslo, údaje o pobyte.

1.2. Identifikované typy nezrovnalosti údajov
1.2.1.

Identifikačné údaje o osobe

Pri rozdielnosti obsahu identifikačných údajov o osobe v evidencii pobytu
a v REGOB, je na opravu, zmenu alebo doplnenie obsahu chýbajúcich údajov v
REGOB oprávnený len príslušný matričný úrad podľa obsahu údajov zapísaných
v príslušnej matričnej knihe.

1.2.2.

Vzťahové údaje osoby (väzobné)

Pri rozdielnosti obsahu vzťahových údajov o osobe v evidencii pobytu
a v REGOB je na opravu, zmenu alebo doplnenie obsahu chýbajúcich údajov
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oprávnený len príslušný matričný úrad podľa obsahu údajov zapísaných
v príslušnej matrike.

1.2.3.

Administratívne údaje o osobe

Pri rozdielnosti obsahu určených administratívnych údajov o osobe v evidencii
pobytu a v REGOB je na opravu, zmenu alebo doplnenie obsahu chýbajúcich
údajov v závislosti od údaja oprávnený buď príslušný matričný úrad podľa obsahu
údajov zapísaných v dodatočných záznamoch v príslušnej matričnej knihe alebo
na základe právoplatného rozhodnutia súdu a týkajúce sa matričnej udalosti
osoby alebo aj príslušná ohlasovňa pobytu ak sa údaj týka jej pôsobnosti. Napr.
ak ide o zápis zákazu pobytu občana v obci na základe predloženého súdneho
rozhodnutia alebo o zapísanie titulu na základe predloženého diplomu a ak je titul
uznaný na území SR (v prípade titulu získaného v zahraničí).

1.2.4.

Lokačné údaje o osobe

Pri rozdielnosti obsahu údajov o pobyte osoby v evidencii pobytu obce
a v REGOB (migrácia pobytových údajov z okresných evidencií pobytu občanov
okresných riaditeľstiev Policajného zboru do REGOB dňa 24.9.2004) je na opravy
alebo doplnenie obsahu chýbajúcich údajov o pobyte osoby v evidencii pobytu či
v REGOB oprávnená len príslušná ohlasovňa pobytu. V prípade, ak ide o chybu,
pri ktorej bol občan prihlásený namiesto prechodného pobytu na trvalý pobyt
alebo naopak, tak príslušná ohlasovňa pobytu nemôže takýto neplatný
(nesprávny) zápis z REGOB vymazať. O výmaz tohto neplatného (nesprávneho)
zápisu musí ohlasovňa pobytu požiadať SVS MV SR alebo pracovisko OSK MV
SR v Banskej Bystrici.

1.2.5.

Iné typy nezrovnalostí

Ohlasovňa pobytu spolupracuje s príslušným okresným riaditeľstvom Policajného
zboru, alebo s príslušným matričným úradom v prípade rozdielnych údajov
o doklade občana (ktorý predkladá) voči údajom o doklade v REGOB alebo
v prípade rozdielnych identifikačných údajov o občanovi, ktoré sú o ňom
zapísané v REGOB voči údajom zapísaným v predkladanom občianskom
preukaze. Môže tiež alebo vyzvať občana na predloženie aktuálneho
občianskeho preukazu alebo aktuálneho matričného dokladu. Aktuálnosť údajov
v REGOB zabezpečí príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru (občiansky
preukaz, cestovný doklad) a príslušný matričný úrad (o matričnej udalosti).
Údaje o novej osobe do REGOB - typ vzťahu osoby k REGOB – odstránenie
nezrovnalostí obsahu údajov o type vzťahu osoby k REGOB musí vychádzať
z kompetencií príslušného úradu (matričný úrad, osobitná matrika, úrad hraničnej
a cudzineckej polície, Register obyvateľov SR - register rodných čísel), ktorý je
oprávnený zapísať novú osobu do REGOB a pri jej zápise určuje aj o typ vzťahu
osoby k REGOB.
V prípade ak napr. matrikárka zapíše pre dieťa – cudzinca typ vzťahu osoby
k REGOB „občan s trvalým pobytom na území SR“ alebo „občan s trvalým
pobytom mimo územia SR“ je možné vždy cez činnosť oprava osobných údajov
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osoby opraviť tento nesprávny typ vzťahu osoby k REGOB na správny.
V prípade, že už je pre takúto osobu zapísaný aj pobyt, tento je potrebné najskôr
vymazať a následne opraviť typ vzťahu osoby k REGOB prostredníctvom činnosti
oprava osobných údajov. Ak napr. cudzinecká polícia zapíše osobu ako
cudzinca, pričom je táto osoba občan SR, nie je už možné opraviť cez činnosť
oprava osobných údajov typ vzťahu osoby k REGOB. Potrebné je žiadosť
o dátovú intervenciu alebo pre danú osobu zaviesť fiktívne udelenie občianstva
SR. Rovnako je treba postupovať ak ide o typ vzťahu osoby k REGOB „osoba
mimo REGOB“.

1.3. Vymedzenie oprávnení na riešenie konfliktov
údajov
Hlásenie pobytu patrí do pôsobnosti obcí, miest, mestských častí v Bratislave
a mestských častí v Košiciach a do vojenských obvodov (v SR sú dva: Záhorie
a Lešť; dva boli zrušené: Javorina a Valáškovce), ďalej len „obce“. Niektoré obce
majú spoločné pracovisko ohlasovne pobytu, ako napr. Bratislava – Karlova Ves
za Bratislava – Devín, Bratislava – Lamač a Bratislava – Dúbravka, Košice –
Západ za Košice – Lorinčík a Košice – Pereš. Priamo s IS REGOB a APV
Hlásenie pobytu pracujú iba mestá a mestské časti. Za obce a 6 nepripojených
miest do IS REGOB zapisujú pobytové udalosti, ale aj udalosti matričné
a administratívne na príslušných okresných riaditeľstvách Policajného zboru.
Nepripojené mestá na IS REGOB sú: Banská Štiavnica, Michalovce, Levice,
Tisovec, Malacky a Skalica. V SR je 2891 obcí, 39 mestských častí v Bratislave
a v Košiciach, 2 vojenské obvody, 974 matrík a 1 osobitná matrika. Spolu je to
3907 pracovísk – ohlasovní pobytu a matričných úradov. Doteraz spolu
s obodnými úradmi a SVS MV SR pracuje alebo už môže pracovať s IS REGOB
176 pracovísk verejnej správy, čo predstavuje cca 800 používateľov IS, ktorým sa
poskytuje pomoc.
Pri konflikte údajov o osobe v agende hlásenia pobytu občanov SR s obsahom
údajov o osobe v REGOB majú prioritu údaje zapísané v agende hlásenia pobytu
= v príslušnej evidencii hlásenia pobytu na obci (ďalej len „ohlasovni pobytu“). Za
predpokladu, že sú tieto údaje v evidencii pobytu na obci správne zapísané.
V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v obsahu údajov v REGOB,
v prihlasovacom lístku na trvalý alebo prechodný pobyt alebo v elektronickej
forme zápisu údajov o hlásení pobytu v IS obce alebo v občianskom preukaze
občana, je zamestnankyňa ohlasovne pobytu povinná vykonať revíziu údajov
zapísaných na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt, prihlasovacom lístku na
prechodný pobyt, odhlasovacom lístku z trvalého pobytu, ktorý obdržala z inej
ohlasovne pobytu, prípadne porovnať údaje elektronického zápisu v IS obce o
osobe. Pri zistení chyby vo svojej evidencii alebo v REGOB, bezodkladne opraví
potrebné údaje o pobyte osoby, alebo údaje o časti obce, názve ulice, o dome,
o súpisnom či orientačnom čísle alebo zabezpečí odstránenie týchto
nezrovnalostí prostredníctvom príslušného okresného riaditeľstva Policajného
zboru. Údaje im zasiela na príslušných ohlasovacích tlačivách.
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Všeobecne platí zásada: prihlásením občana na nový trvalý pobyt sa končí
predchádzajúci trvalý pobyt.
V agende hlásenia pobytu občanov SR a následne z tejto agendy i v REGOB
môžu byť nesprávne zapísané údaje: o prihlásení občana na trvalý pobyt na
území SR, o prihlásení občana na trvalý pobyt mimo územia SR, čo je v podstate
odhlásenie občana z trvalého pobytu na území v SR, prihlásenie občana na trvalý
pobyt na obec podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z. z., prihlásenie občana na
prechodný pobyt na území v SR, prihlásenie občana na prechodný pobyt
v zahraničí, o zákaze poskytovania údajov, o nesprávne zapísaný názov ulice
v registri adries, o nesprávne zaradenie vchodu domu na ulicu a z toho
vyplývajúce chyby v súpisnom alebo orientačnom čísle, môže ísť o chýbajúce
zápisy o pobytoch občana v dobe od – do. Chyby môžu byť aj v osobných
údajoch. Na pobyt nie sú prihlásené deti do 15 rokov, hlavne deti umiestnené
v detských domovoch. Občan v REGOB nemá evidovaný pobyt. Občan je
v evidencii pobytu živý, v REGOB je zápis o úmrtí alebo naopak. Občan je mŕtvy,
ale v evidencii a v REGOB nemá ukončený trvalý pobyt. Občan je evidovaný v IS
obce na trvalom pobyte, má vydaný platný občiansky preukaz, od narodenia žije
na území SR a napr. pri vydávaní nového občianskeho preukazu sa preukáže, že
je cudzincom, a pod. Na riešenie takýchto nezrovnalostí smeruje väčšina dopytov
z obcí.
Opraviť alebo zmeniť údaje o pobyte v IS REGOB prostredníctvom APV Hlásenie
pobytu môže len príslušná ohlasovňa pobytu, v ktorej je občan prihlásený na
trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt a len za svojich občanov a len vtedy, ak má
priamy prístup do REGOB. Ak má občan v REGOB záznam o trvalom pobyte
v inej obci, preverí najskôr túto skutočnosť v ohlasovni pobytu tej obce, pretože
sa mohla stať chyba, že ohlasovni predchádzajúceho trvalého pobytu nebol
doručený odhlasovací lístok z trvalého pobytu.
Ohlasovňa pobytu, ktorá nie je priamo pripojená na REGOB po zistení
nezrovnalostí obsahu údajov zapísaných v prihlasovacom lístku na trvalý pobyt,
prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, odhlasovacom lístku, alebo adresných
údajov, alebo na základe žiadosti inej ohlasovne pobytu, matričného úradu,
okresného riaditeľstva Policajného zboru, obvodného úradu o porovnanie obsahu
údajov zapísaných v evidencii pobytu, vykoná ak je treba opravu údajov o pobyte,
vystaví príslušný lístok (oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB,
oznámenie zmeny prechodného pobytu pre REGOB, oznámenie o vytvorení
ulice, jej premenovania, a o určení alebo zmene súpisného a orientačného čísla
domu) a posiela ho na príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktoré
údaje zaznamenajú, opravia, zmenia v REGOB, podľa údajov zapísaných na
oznamovacom lístku.
V prípade nezrovnalostí údajov o pobyte osoby zapísaných v predkladanom
doklade totožnosti (OP, CD) s lokačnými údajmi, prípadne s identifikačnými
údajmi v REGOB, ohlasovňa pobytu vyzve dotknutú osobu o predloženie dokladu
totožného so zápismi údajov o osobe v REGOB (ak je ohlasovňa pripojená na
REGOB). Nepripojená ohlasovňa pobytu nezistí nesúlad údajov v dokladoch
totožnosti.

-9/22-

Projekt

Implementácia a zavedenie APV IS REGOB a APV IS SA

Dokument

Riešenie nezrovnalostí v údajoch agendy hlásenia pobytu a registra obyvateľov

Referencia

273-0-1v0-081208

Verzia

A0025_001
1.00

Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB žiada o pomoc HELPDESK v prípade
problémov s obsluhou a používaním aplikačného programového vybavenia
Hlásenie pobytu a IS REGOB. Túto podporu používateľom zabezpečuje
oddelenie aplikačnej podpory odboru aplikácií SITB MV SR Banská Bystrica.
Pripojený ohlasovňa pobytu na REGOB žiada o pomoc HELPDESK
pri problémoch s pripojením sa na IS REGOB cez čipovú kartu a pri problémoch
s technickým zabezpečením a komunikačným pripojením sa na IS REGOB. Túto
podporu používateľom zabezpečuje oddelenie prevádzky systémov odboru
systémov a komunikácií SITB MV SR Banská Bystrica.
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2. Postupy riešenia nezrovnalostí
2.1. Problém: Nesprávne zapísaný pobyt
Trvalý pobyt na území SR na konkrétne miesto, na obec, mimo územia SR je
nesprávne zapísaný: namiesto na konkrétne miesto, je zápis o prihlásení na
obec, alebo mimo územia SR; občan ukončil trvalý pobyt na území SR, ale táto
skutočnosť nie je zapísaná v REGOB; namiesto trvalého pobytu je občan
prihlásený na prechodný pobyt; namiesto prechodného pobytu je občan
prihlásený na trvalý pobyt; nie sú prihlásené na trvalý pobyt deti do 15 rokov;
v REGOB nie je zapísaný trvalý alebo prechodný pobyt; prípadne chýba
prechodný pobyt v zahraničí; nie je v REGOB zapísané zrušenie TP podľa § 7
ods. 1 písm. d) – g) a prihlásenie na trvalý pobyt na obec; v REGOB je zapísané
zrušenie trvalého pobytu podľa § 7 písm. 1 ods. d) – g), ale nie je zapísané
prihlásenie na trvalý pobyt na obec; v REGOB je zapísaná nesprávna obec, časť
obce, ulica, prípadne súpisné a orientačné číslo; chýba údaj o čísle bytu;
v REGOB je zapísaný nesprávny dátum trvalého alebo prechodného pobytu;
chýba záznam o niektorom z predchádzajúcich trvalých pobytov občana; chýba
údaj a doba zákazu poskytovania informácií o pobyte občana; cudzinec je
prihlásený na trvalý pobyt ako občan SR; na trvalý pobyt ako občan je prihlásený
občan EHP; cudzinec po udelení občianstva Slovenskej republiky sa neprihlásil
na trvalý pobyt ako občan; a pod. nezrovnalosti.
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Ak ohlasovňa pobytu zistí niektorú z vyššie uvedených nezrovnalosti údajov
o pobyte občana v REGOB, je povinná najskôr overiť evidovaný pobyt a údaje o
ňom vo svojej evidencii pobytu.
V nadväznosti na zistené skutočnosti zapíše chýbajúce skutočnosti o pobyte do
REGOB prostredníctvom aplikačného programového vybavenia a jeho činností,
urobí potrebné zápisy alebo opravy príslušných údajov o type pobytu, o adrese,
o dátume pobytu, o zrušení trvalého pobytu a prihlásení na trvalý pobyt na obec,
zapíše údaje o zákaze a dobe zákazu poskytovania informácií o pobyte občana,
a pod.
Do REGOB zaznamená prostredníctvom aplikačného programového vybavenia
Hlásenie pobytu
prihlásenie na trvalý pobyt občana na území SR, mimo územia SR,
na obec činnosťou Prihlásenie na trvalý pobyt
zrušenie (ukončenie) trvalého pobytu občana z dôvodu jeho úmrtia,
ak matričná udalosť úmrtia je v REGOB zaevidovaná, ale chýba
ukončenie trvalého pobytu činnosťou Zrušenie trvalého pobytu úmrtie
zrušenie trvalého pobytu podľa § 7 písm. 1 ods. d) – g) Zrušenie
trvalého pobytu § 7
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opravy údajov o trvalom pobyte, mieste – adrese, dátume činnosťou
Oprava trvalého pobytu
prihlásenie na prechodný pobyt občana na území SR, mimo územia
SR činnosťou Prihlásenie na prechodný pobyt
prihlásenie na prechodný pobyt občana mimo územia SR činnosťou
Prihlásenie na prechodný pobyt v zahraničí
predčasné ukončenie prechodného pobytu občana, zrušenie
prechodného pobytu občana vlastníkom nehnuteľnosti činnosťou
Predčasné ukončenie prechodného pobytu
opravy údajov o prechodnom pobyte, mieste – adrese, dátume
činnosťou Oprava prechodného pobytu
Do REGOB zaznamená prostredníctvom informačného systému registra
obyvateľov, resp. vykoná opravy alebo zmeny v registri adries
vytvorenie novej adresy v registri adries pod Správou číselníkov
a registrov prostredníctvom použitia činností pre vytvorenie súboru
adries a zaevidovaní údajov o obci, časti obce, ulici, súpisnom
a orientačnom čísle domu, o vchode domu pre vznik nového údaja,
zmenu údaja alebo opravu údaja.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa na REGOB
Ohlasovňa pobytu je povinná pri zistení nezrovnalosti údajov vo svojej evidencii
voči predkladaným dokumentom občana, alebo pri kontrole údajov evidencie
pobytu a opisom údajov z registra obyvateľov zabezpečiť ich vloženie do
REGOB, opravu alebo zmenu prostredníctvom príslušného okresného
riaditeľstva Policajného zboru.

2.2. Problém: Titul
Osobe v REGOB chýba titul alebo má v REGOB zapísaný iný titul ako
v skutočnosti má.
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Môže do REGOB
zapísať nový titul
opraviť titul
zmeniť titul
činnosťou Spravovanie titulov osoby výberom titulu z číselníka.
Dotknutá osoba predkladá diplom alebo doklad o získaní titulu, vedeckej hodnosti
a pod. Ak titul nie je zapísaný v číselníku REGOB, dotknutá osoba musí požiadať
o uznanie titulu príslušné pracovisko na ekvivalenciu dokladov Ministerstva
školstva SR..
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Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Zapísanie nového titulu, opravu alebo zmenu titulu nemôže do REGOB zapísať.
Môže tak urobiť len príslušný útvar Policajného zboru (okresné riaditeľstvo
Policajného zboru – OR PZ).

2.3. Problém : Meno
V REGOB zapísané meno, mená obsahuje preklep, v evidencii pobytu –na
prihlasovacom lístku na pobyt je zapísané iné meno alebo viac mien, chýbajú
údaje o zmene mena, chýba údaj o mene, chýba jedno z viacerých mien (ďalej
len „nesprávne zapísané meno“).
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Ak ohlasovňa pobytu zistí nezrovnalosti v mene osoby vo svojej evidencii pobytu
a v obsahu údajov v REGOB, je povinná overiť správnosť mena zapísaného
v knihe narodení príslušného matričného úradu. O overenie zápisu požiada
príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia občana, alebo vyzve občana,
aby jej predložil aktuálny rodný list.
V nadväznosti na zistené skutočnosti, požiada ohlasovňa pobytu príslušnú
matrikárku
o vykonanie opravy mena v REGOB prostredníctvom činností
aplikácie matričnej agendy ak je meno v knihe narodení
zaznamenané správne a nesprávny údaj o mene obsahuje REGOB
matrikárka vystaví nový, aktuálny rodný list prostredníctvom činností
aplikácie matričnej agendy ak je chyba v zápise mena na rodnom
liste; opraví meno na správne, prípadne doplní 2. a 3. meno, resp. ho
odoberie – podľa skutočností zapísaných v rodnej knihe
matrikárka informuje ohlasovňu pobytu o odstránení nezrovnalostí
obsahu údajov v REGOB; ak matričný úrad nie je priamo pripojený
na REGOB, zabezpečí aktuálnosť údaja meno v REGOB
prostredníctvom príslušného okresného riaditeľstva Policajného
zboru.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Zistí nezrovnalosť údaja o mene iba v porovnaní s predloženým občianskym
preukazom alebo cestovným dokladom s predloženým prihlasovacím lístkom na
trvalý alebo prechodný pobyt. V takomto prípade vyzve občana, na predloženie
aktuálneho dokladu, či už občianskeho preukazu alebo aktuálneho rodného listu.

2.4. Problém: Priezvisko
V REGOB je neaktuálne priezvisko; priezvisko v REGOB alebo na rodnom či
sobášnom liste obsahuje preklep alebo je iné ako má občan zapísané v
občianskom preukaze alebo cestovnom pase alebo ako zapísal na prihlasovací
lístok trvalého alebo prechodného pobytu; v REGOB je aktuálne priezvisko (po
zmene, oprave, ale občan predkladá identifikačný doklad s pôvodným
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priezviskom, alebo je toto priezvisko v ID iné; zmena priezviska, opätovné prijatie
priezviska po rozvode manželstva, nová identita po osvojení, po zmene pohlavia
a i. nie sú premietnuté do obsahu údajov REGOB; namiesto priezviska je
generované priezvisko GENP zo systému pri migrácií údajov agendy do REGOB
(ďalej len „nesprávne zapísané priezvisko“).
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Ak ohlasovňa pobytu zistí nezrovnalosti v priezvisku osoby vo svojej evidencii
pobytu alebo v obsahu údajov o pobyte v REGOB alebo ak občan predložil
občiansky preukaz, alebo prihlasovací lístok na trvalý alebo prechodný pobyt
s iným priezviskom ako má v REGOB alebo v predloženom identifikačnom
doklade, je povinná požiadať občana o predloženie aktuálneho dokladu
(občiansky preukaz, cestovný doklad, rodný list, prípadne sobášny list, listinu
o udelení štátneho občianstva SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR).
Ak má chybu vo svojej evidencii, vykoná opravu priezviska na základe aktuálnych
dokumentov.
V nadväznosti na zistené skutočnosti, požiada ohlasovňa pobytu matrikárku
o vykonanie opravy, zmeny priezviska v REGOB prostredníctvom
činností aplikácie matričnej agendy
matrikárka vystaví nový, aktuálny rodný list alebo sobášny list
prostredníctvom činnosti aplikácie matričnej agendy ak je chyba v
zápise priezviska na rodnom liste alebo v sobášnom liste; vykoná
potrebné zápisy opráv alebo zmien do REGOB
matrikárka informuje ohlasovňu pobytu o odstránení nezrovnalostí
obsahu údajov v REGOB; ak ohlasovňa pobytu nie je priamo
pripojená na REGOB, zabezpečí aktuálnosť údaja priezvisko
v REGOB prostredníctvom príslušného okresného riaditeľstva
Policajného zboru.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Zistí nezrovnalosť údaja o priezvisku iba v porovnaní s predloženým občianskym
preukazom alebo cestovným dokladom s predloženým prihlasovacím lístkom na
trvalý alebo prechodný pobyt. V takomto prípade vyzve občana, na predloženie
aktuálneho dokladu, či už občianskeho preukazu alebo aktuálneho rodného listu
alebo sobášneho listu.

2.5. Problém: Rodné priezvisko
Rodné priezvisko nie je zapísané v REGOB, obsahuje preklep, je zapísané iba
jedno rodné priezvisko; nebolo zmenené po osvojení; po dodatočnom určení
otcovstva; po zapretí otcovstva; po zmene rodného priezviska; po zmene
pohlavia (ďalej len „nesprávne zapísané rodné priezvisko“).
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Ak ohlasovňa pobytu zistí nezrovnalosti v rodnom priezvisku osoby vo svojej
evidencii pobytu alebo v obsahu údajov o pobyte v REGOB alebo ak občan
predložil občiansky preukaz, cestovný pas alebo prihlasovací lístok na trvalý
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alebo prechodný pobyt s iným rodným priezviskom ako má v REGOB alebo
v predloženom identifikačnom doklade, je povinná požiadať občana o predloženie
aktuálneho dokladu (občiansky preukaz, cestovný doklad, rodný list, prípadne
sobášny list). Ak má chybu vo svojej evidencii, vykoná opravu rodného priezviska
na základe aktuálnych dokumentov.
V nadväznosti na zistené skutočnosti, požiada ohlasovňa pobytu matrikárku
o vykonanie opravy, zmeny rodného priezviska
prostredníctvom činností aplikácie matričnej agendy

v

REGOB

matrikárka vystaví nový, aktuálny rodný list alebo sobášny list
prostredníctvom činnosti aplikácie matričnej agendy ak je chyba v
zápise rodného priezviska na rodnom liste alebo v sobášnom liste;
vykoná potrebné zápisy opráv alebo zmien do REGOB
matrikárka informuje ohlasovňu pobytu o odstránení nezrovnalostí
obsahu údajov v REGOB; ak ohlasovňa pobytu nie je priamo
pripojená na REGOB, zabezpečí aktuálnosť údaja rodné priezvisko
v REGOB prostredníctvom príslušného okresného riaditeľstva
Policajného zboru.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Zistí nezrovnalosť údaja o priezvisku iba v porovnaní s predloženým občianskym
preukazom alebo cestovným dokladom s predloženým prihlasovacím lístkom na
trvalý alebo prechodný pobyt. V takomto prípade vyzve občana, na predloženie
aktuálneho dokladu, či už občianskeho preukazu alebo aktuálneho rodného listu
alebo sobášneho listu.

2.6. Problém: Dátum narodenia
Dátum narodenia obsahuje preklep, nie je zapísaný v REGOB.
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Ak ohlasovňa pobytu zistí nezrovnalosti údajov v dátume narodenia vo svojej
evidencii pobytu alebo v obsahu údajov v REGOB alebo v predkladanom
identifikačnom doklade alebo prihlasovacom lístku na trvalý alebo prechodný
pobyt, je povinná požiadať občana o predloženie aktuálneho identifikačného
dokladu alebo rodného listu. Ak má chybu vo svojej evidencii, vykoná opravu
dátumu narodenia na základe predložených aktuálnych dokumentov.
V nadväznosti na zistené skutočnosti, požiada ohlasovňa pobytu matrikárku
o vykonanie opravy dátumu narodenia v REGOB prostredníctvom
činností aplikácie matričnej agendy, ak je treba tak aj o opravu alebo
zabezpečenie opravy rodného čísla, v nadväznosti na chybu,
preverí osobu na duplicitu osôb, či je osoba zapísaná v REGOB aj so
správnym dátumom narodenia; ak je zapísaná v REGOB aj so
správnymi údajmi, urobí stotožnenie osoby prostredníctvom činnosti
Stotožnenie osôb,
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matrikárka vystaví nový, aktuálny rodný list prostredníctvom činnosti
aplikácie matričnej agendy ak je chyba v dátume narodenia, prípadne
v rodnom čísle; vykoná potrebné zápisy opráv do REGOB,
matrikárka informuje ohlasovňu pobytu o odstránení nezrovnalostí
obsahu údajov v REGOB; ak ohlasovňa pobytu nie je priamo
pripojená na REGOB, zabezpečí aktuálnosť údaja dátum narodenia,
prípadne rodné číslo v REGOB prostredníctvom príslušného
okresného riaditeľstva Policajného zboru.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Zistí nezrovnalosť údaja dátum narodenia iba v porovnaní s predloženým
občianskym preukazom alebo cestovným dokladom s predloženým prihlasovacím
lístkom na trvalý alebo prechodný pobyt. V takomto prípade vyzve občana, na
predloženie aktuálneho dokladu, či už občianskeho preukazu alebo aktuálneho
rodného listu.

2.7. Problém: Rodné číslo
Osoba je zapísaná v REGOB bez rodného čísla, viackrát t.j. s rodným číslom
aj/alebo bez rodného čísla, s priezviskom podľa rodného priezviska aj
s priezviskom po uzavretí manželstva, je duplicitná so sebou alebo s cudzími
osobami, pri zmene pohlavia nebolo zmenené rodné číslo, zmena alebo oprava
rodného čísla nebola premietnutá do obsahu údajov v REGOB (ďalej len
„nesprávne rodné číslo“).
Riešenie : Pripojená aj nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Pripojená aj nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB – ohlasovňa pobytu po
zistení nesprávneho rodného čísla, či už vo svojej evidencii pobytu alebo
v REGOB alebo v predloženom identifikačnom doklade, alebo v prihlasovacom
lístku na trvalý pobyt alebo prihlasovacom lístku na prechodný pobyt požiada
listom/faxom/mailom Oddelenie registra rodných čísel Registra obyvateľov SR
v Banskej Bystrici v závislosti od príčiny nesprávneho rodného čísla, o
overenie rodného čísla osoby
určenie rodného čísla osobe
opravu rodného čísla osobe
zmenu rodného čísla osobe
k požiadavke priloží rodný list dotknutej občana a môže stotožniť duplicitné osoby
v REGOB činnosťou Stotožnenie osôb.
Oddelenie registra rodných čísel Registra obyvateľov SR v Banskej Bystrici
v závislosti od príčiny nesprávneho rodného čísla,
opraví rodné číslo v REGOB
zmení rodné číslo v REGOB
stotožní duplicitné osoby
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vystaví osvedčenie o rodnom čísle dotknutej osoby a pošle ho
písomne/faxom príslušnému matričnému úradu
vystaví osvedčenie o rodnom čísle dotknutej osoby a pošle ho
písomne dotknutému občanovi ak mu zmení rodné číslo a vyzve ho,
aby si šiel na príslušný matričný úrad vyžiadať nový rodný list.

2.8. Problém: Miesto, okres a štát narodenia
Miesto narodenia nie zapísané v REGOB, resp. v zápise o mieste narodenia je
preklep alebo je zapísané iné miesto narodenia. Tieto chyby sa týkajú aj údajov o
okrese a štáte narodenia ak ide o zápis narodenia občana SR v cudzine (aj
v prípade uzavretia manželstva alebo úmrtia občana SR v cudzine) do osobitnej
matriky (ďalej len „nesprávne miesto narodenia“).
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Ak ohlasovňa pobytu zistí nezrovnalosti údajov v mieste narodenia alebo
v okrese narodenia alebo v štáte narodenia vo svojej evidencii pobytu, alebo
v obsahu údajov v REGOB, je povinná požiadať občana o predloženie
aktuálneho identifikačného dokladu alebo rodného listu. Ak má chybu vo svojej
evidencii, vykoná opravu miesta, okresu a štátu narodenia na základe
predložených aktuálnych dokumentov.
V nadväznosti na zistené skutočnosti
vykoná opravu miesta, okresu alebo štátu narodenia v REGOB
prostredníctvom činnosti Oprava osobných údajov, ak tak nevykonala
matrikárka pri vystavovaní aktuálneho rodného listu.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Zistí nezrovnalosť údaja miesto, okres a štát narodenia iba v porovnaní údajov vo
svojej evidencii s predloženým občianskym preukazom alebo cestovným
dokladom s predloženým prihlasovacím lístkom na trvalý alebo prechodný pobyt
alebo rodným listom, prípadne osvedčením o štátnom občianstve. V takomto
prípade vyzve občana, na predloženie aktuálneho dokladu, či už občianskeho
preukazu alebo aktuálneho rodného listu a opraví údaje vo svojej evidencii
a zároveň požiada príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru o overenie
správnosti miesta, okresu a štátu narodenia v REGOB. Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru o to požiada len za predpokladu, že nebol vystavený aktuálny
rodný list, kedy tieto údaje v REGOB opravila, zapísala, doplnila matrikárka.

2.9. Problém: Štátna príslušnosť
Osoba v REGOB má zapísanú štátnu príslušnosť ČSFR, dvojité štátne
občianstvo, hoci v skutočnosti má iba občianstvo SR, osoba je prepustená zo
štátneho zväzku SR, osoba je cudzinec a v REGOB má zapísané štátne
občianstvo SR, osoba je osobou mimo REGOB ale v REGOB je zapísaná ako
občan s trvalým pobytom na území SR (ďalej len „nesprávny zápis o štátnej
príslušnosti“).
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
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Ak ohlasovňa pobytu zistí nezrovnalosti údajov o štátnom občianstve občana vo
svojej evidencii pobytu, alebo v obsahu údajov REGOB, je povinná overiť štátne
občianstvo a požiadať občana o predloženie občianskeho preukazu, cestovného
pasu, alebo osvedčenia o štátnom občianstve, ktorými dokladmi občan
preukazuje občianstvo SR a ak má chybu vo svojej evidencii, urobí opravu.
V nadväznosti na zistené skutočnosti, ohlasovňa pobytu
overí štátne občianstvo na príslušnom obvodnom úrade alebo na
oddelení štátneho občianstva odboru všeobecnej vnútornej správy
SVS MV SR v prípade nadobudnutia štátneho občianstva a príslušný
obvodný úrad v sídle kraja, odbor všeobecnej vnútornej správy
v prípade prepustenia občana zo štátneho zväzku SR a požiada ich
v prípade chyby v REGOB o opravu štátnej príslušnosti v REGOB.
Ak občan nemal na území trvalý pobyt, kontaktuje Obvodný úrad
v Bratislave, odbor všeobecnej vnútornej správy
opravu štátnej príslušnosti ČSFR na SR môže vykonať činnosťou
Oprava osobných údajov dieťaťa alebo činnosťou Oprava osobných
údajov a výberom správnej štátnej príslušnosti z číselníka, pridaním
štátnej príslušnosti z číselníka, alebo odobratím štátnej príslušnosti
z položky štátneho občianstva osoby aj sama, ale len po predložení
dokladu občana, ktorým sa preukazuje štátna príslušnosť.
Častou príčinou neúmyselnej chyby u štátneho občianstva býva nesprávne
zvolený typ vzťahu osoby k REGOB pri zápise osoby, a to:
cudzinec má v REGOB zaznamenaný typ vzťahu osoby k REGOB
ako občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo s trvalým
pobytom mimo územia SR
tento problém môže ohlasovňa pobytu odstrániť cez činnosť
Oprava osobných údajov dieťaťa alebo Oprava osobných údajov
len vtedy, ak ešte nie je zapísaný trvalý pobyt občana
ak už je zapísaný trvalý pobyt občana, je najskôr potrebné
požiadať o výmaz pobytu dotknutej osoby (o výmaz je potrebné
požiadať zamestnanca SVS MV SR, OR PZ s pridelenými
prístupovými právami na činnosť Oprava údajov o pobyte výmaz pobytu alebo oddelenie prevádzky systémov odboru
systémov a komunikácií Sekcie informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti MV SR v Banskej Bystrici
občan SR má v REGOB typ vzťahu osoby zaznamenaný ako osoba
mimo REGOB
tento problém nie je možné riešiť žiadnou činnosťou príslušného
aplikačného programového vybavenia ani činnosťami v REGOB
tento problém je možné riešiť len ako požiadavkou na
odstránenie nezrovnalostí na oddelenie prevádzky systémov
odboru
systémov
a komunikácií
Sekcie
informatiky,
telekomunikácií a bezpečnosti MV SR v Banskej Bystrici, ktoré
zabezpečí odstránenie nezrovnalostí v spolupráci s riešiteľom.
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Poznámka:
Štátna príslušnosť ČSFR by mala byť riešená centrálne u všetkých osôb. Je však
možné odstraňovať túto nezrovnalosť individuálne každej osobe.
Ak oddelenie štátneho občianstva odboru všeobecnej vnútornej správy SVS MV
SR alebo príslušný obvodný úrad nemôže odstrániť nezrovnalosť zápisu
o štátnom občianstve v REGOB, potom kontaktuje a žiada o odstránenie
nezrovnalosti oddelenie prevádzky systémov odboru systémov a komunikácií
Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR v Banskej Bystrici.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Zistí nezrovnalosť údaja štátne občianstvo iba v porovnaní údajov vo svojej
evidencii s predloženým občianskym preukazom alebo cestovným dokladom
s predloženým prihlasovacím lístkom na trvalý alebo prechodný pobyt alebo
rodným listom, prípadne osvedčením o štátnom občianstve. V takomto prípade
vyzve občana, na predloženie aktuálneho dokladu, či už občianskeho preukazu
alebo aktuálneho rodného listu a opraví údaje vo svojej evidencii a zároveň
požiada príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru o overenie správnosti
údaja o štátnom občianstve v REGOB, o to požiada len za predpokladu, že
občan nepredložil aktuálny doklad, ktorým preukazuje štátne občianstvo.

2.10. Problém: Rodinný stav
Údaj o rodinnom stave v REGOB je iný, ako občan preukazuje.
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Ak ohlasovňa pobytu zistí nezrovnalosti údajov o rodinnom stave osoby v obsahu
údajov REGOB, je povinná požiadať príslušný matričný úrad (sobášnu matriku)
o odstránenie nezrovnalosti údajov o rodinnom stave v REGOB (zápis sobáša,
rozvodu a pod.).
Ak v REGOB vzájomné väzby na osoby súhlasia so skutočnosťou (pri porovnaní
s predloženými aktuálnymi dokladmi) a v REGOB je nesprávna iba položka
osobný stav, môže opravu osobného stavu urobiť činnosťou Oprava osobných
údajov (výberom správnej hodnoty osobného stavu z číselníka).
Poznámka:
Osobný stav „slobodný“ sa zapisuje do REGOB pri zápise narodenia dieťaťa do
REGOB.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Nezistí nezrovnalosť údaja rodinný stav, pretože položka osobný stav sa v
evidencii pobytu nevedie.

2.11. Problém: Národnosť
Údaj o národnosti, ktorý osoba prehlasuje, nezodpovedá zápisu v REGOB.
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Národnosť je údaj fakultatívny. Národnosť si volí občan a kedykoľvek si ju môže
zmeniť. Do REGOB sa dostáva pri zápise matričnej udalosti (narodenie dieťaťa,
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uzavretie manželstva, úmrtie). Národnosť občan uvádza pri hlásení pobytu
v prihlasovacom lístku na pobyt a tento údaj sa poskytuje aj Štatistickému úradu
SR Hlasením o sťahovaní Obyv 5 – 12, ktoré vypisuje občan a ponecháva na
ohlasovni pobytu, resp. pri vyplnení ohlasovňou pobytu tohto hlásenia
elektronicky za občana, občan oznamuje údaj o národnosti.
V prípade rozdielnosti – zmene národnosti, ohlasovňa pobytu výberom
z číselníka cez činnosť Oprava osobných údajov alebo cez činnosť Národnosť Zapísanie, Oprava, Zmena a vykoná potrebné úpravy v IS REGOB.
Národnosť je povinný údaj pri štatistických hláseniach: ObyvX-12 o narodení,
uzavretí manželstva, úmrtí a pri hlásení pobytu. Pri rozdielnych údajoch
o národnosti v evidencii pobytu a v matričnej agende a v REGOB, je platný resp.
správny ten údaj o národnosti, ktorý je v časovom slede zápisov posledný.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Nezistí skutočnosť, že občan nemá zapísanú národnosť v IS REGOB, alebo, že
je zapísaná iná. Údaj o národnosti preto do REGOB zapíše príslušné riaditeľstvo
Policajného zboru na základe lístka Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre
REGOB (za predpokladu, že v REGOB je zapísaný iný údaj o národnosti ako na
doručenom lístku).
nezrovnalosť údaja rodinný stav, pretože položka osobný stav sa v evidencii
pobytu nevedie.

2.12. Problém: Osoba nie je zapísaná v REGOB
Osoba je občanom SR, narodila sa na území SR, má trvalý pobyt na území SR
alebo trvale žije v cudzine; narodila sa v cudzine a je občanom SR a bol jej
vystavený aj slovenský rodný list; v REGOB chýba zápis dieťaťa umiestneného
v detskom domove od narodenia a ako aj jeho trvalý pobyt a na chybu sa
prichádza v jeho 15. rokoch pri prihlasovaní na trvalý pobyt alebo pri vybavovaní
prvého občianskeho preukazu (ďalej len „chýbajúce zápisy o osobe“).
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Ak ohlasovňa pobytu zistí, že občan, ktorého má vedeného v evidencii pobytu,
nie je zaevidovaný, resp. chýba v REGOB, je povinná požiadať príslušný
matričný úrad podľa miesta narodenia tohto občana o jeho zapísanie do REGOB.
Po zápise občana do REGOB matričným úradom, zapíše do REGOB jeho údaje
o trvalom, prípadne prechodnom pobyte podľa skutočnosti vedenej v evidencii
pobytu.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Nezistí skutočnosť, že občan nie je zapísaný v REGOB. Skutočnosť, že občan
chýba v REGOB zistí až príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru, na
základe lístka Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB, ktorý dostáva
z príslušnej ohlasovne pobytu. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru požiada
príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia občana o jeho zapísanie do
REGOB. V prípade, že ide o nepripojený matričný úrad, vyžiada si Oznámenie
o narodení a po jeho doručení zapíše údaje o občanovi do REGOB.
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2.13. Problém: Nezaevidované úmrtie
Občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, ale v evidencii pobytu nie je
ukončený trvalý pobyt, prípadne je pobyt ukončený ale občan v REGOB nemá
zaevidované úmrtie.
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Ak ohlasovňa pobytu zistí nezrovnalosti údajov o občanovi vo svojej evidencii
alebo v obsahu REGOB, je povinná požiadať príslušný matričný úrad o zapísanie
udalostí o úmrtí do REGOB.
Ak je úmrtie v REGOB zaevidované, činnosťou Zrušenie trvalého pobytu
z dôvodu úmrtia zapíše do REGOB dátum ukončenia trvalého pobytu dňom
úmrtia občana.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Nezistí nezrovnalosti v REGOB. Oznámenie o úmrtí posiela príslušnému
okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, ktoré vykonaná potrené zápisy.

2.14. Problém: Väzba na rodičov
Nezaopatrený občan nemá väzbu na rodičov/rodiča, osvojiteľov/osvojiteľa, väzba
nie je správna, zostala väzba na otca po zapretí otcovstva.
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Ak ohlasovňa pobytu zistí nezrovnalosti údajov vo vzťahových údajoch (väzbách)
nezaopatrených detí na rodičov/osvojiteľov v obsahu údajov REGOB, je povinná
požiadať príslušný matričný úrad o odstránenie nezrovnalostí v údajoch REGOB
o občanoch.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Nezistí nezrovnalosti v REGOB ani vo svojej evidencii, pretože údaje
o vzťahových osobách v evidencii pobytu nevedie od 1. 7. 2006. Do tohoto
obdobia zistí rozdiely medzi evidenciou, predkladanými dokladmi občana
a prihlasovacím lístkom na trvalý pobyt. Po predložení aktuálnych dokladov urobí
opravy, zmeny, doplnenie zápisov do svojej evidencie. Do REGOB tieto zmeny
alebo opravy alebo zápisy zaeviduje príslušné okresné riaditeľstvo Policajného
zboru, po predložení príslušných dokladov, preukazujúcich danú skutočnosť.
Tieto doklady doručuje buď ohlasovňa pobytu alebo príslušný matričný úrad.

2.15. Problém: Spôsobilosť na právne úkony
Osoba je pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo má obmedzenú
spôsobilosť na právne úkony a REGOB tieto údaje neobsahuje, alebo chýba
dátum ukončenia pozbavenia/obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
Riešenie : Pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Ak ohlasovňa pobytu zistí na základe predloženého rozhodnutia súdu
o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti občana na právne úkony alebo
o ukončení pozbavenia/obmedzenia spôsobilosti na právne úkony nezrovnalosti
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týchto údajov vo svojej evidencii alebo v REGOB, zapíše zistené skutočnosti a
správne údaje do svojej evidencie, ako aj do REGOB, kde
zapíše pozbavenie spôsobilosti na právne úkony občana cez činnosť
Zadanie obmedzenia, resp. pozbavenia spôsobilosti na právne úkony
zapíše obmedzenie spôsobilosti na právne úkony osobe cez činnosť
Zadanie obmedzenia, resp. pozbavenia spôsobilosti na právne úkony
zapíše ukončenie pozbavenia/obmedzenia spôsobilosti na právne
úkony činnosťou Ukončenie obmedzenia, resp. pozbavenia
spôsobilosti na právne úkony.
Riešenie : Nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB
Nemá možnosť overiť pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo ukončenie obmedzenia
spôsobilosti na právne úkony na základe predloženého rozhodnutia súdu. Zapíše
tieto údaje do svojej evidencie ak ide o nové skutočnosti a doručuje kópiu
príslušného rozhodnutia na okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktoré tieto
skutočnosti do REGOB zapíše, opraví, zmení.
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