1. Pre koho poskytujete trvalý pobyt?
Trvalý pobyt poskytujeme len pre občanov Slovenskej republiky.
2. Môžem ku Vám prihlásiť iba moje dieťa?
Nie, neplnoleté dieťa je potrebné vždy prihlasiť s dospelou osobou (zákonným zástupcom).
Deti do 6 rokov majú u nás trvalý pobyt zadarmo.
Deti od 6 do 15 rokov majú u nás trvalý pobyt s 50% zľavou.
3. Byt, v ktorom poskytujete trvalý pobyt je vo Vašom osobnom vlastníctve?
Áno, byt, v ktorom poskytujeme trvalý pobyt je v našom osobnom vlastníctve, čo je zárukou stability
poskytovanej služby Trvalého pobytu. Nemôže sa stať, že nám niekto vypovedá zmluvu o nájme
priestorov.
4. Môžem si faktúru za trvalý pobyt dať do nákladov svojej firmy?
Nie, faktúra bude vystavená na Vás ako na fyzickú osobu.
5. Ak si objednám službu Trvalý pobyt, akú adresu budem mať zapísanú v občianskom
preukaze?
Košice – mestská časť Staré Mesto
Jesenná 22
6. Ako rýchlo ma viete prihlásiť na Trvalý pobyt?
Bežne prihlasujeme ihneď od úhrady zálohovej faktúry.
7. Čo je potrebné aby som mal u Vás trvalý pobyt?
V prvom rade treba vyplniť objednávku na trvalý pobyt, vyžiadame si od Vás potrebné dokumenty a
vystavíme Vám zálohovú faktúru. Po jej uhradení Vás prihlásime na trvalý pobyt na miestnom úrade.
8. Ak chcem využívať Vašu službu Trvalý pobyt, je potrebné osobne prísť do Košíc?
Nie. Všetko potrebné viete s nami vybaviť aj na diaľku.
9. Ak mám u Vás trvalý pobyt, môžem v byte aj bývať?
Nie. Služba Trvalý pobyt má čisto evidenčný charakter, nezakladá práva k nehnuteľnosti,
neposkytujeme žiadne ubytovanie prihláseným osobám.
12. Keď budem mať trvalé bydlisko v Košiciach, čo tým môžem získať?
- dôveryhodnú adresu trvalého bydliska
- prístup do škôlok, škôl, nemocníc v Košiciach, k lekárovi
- rezidenskú kartu na parkovanie atď.
14. Poskytujete trvalý / prechodný pobyt aj pre zahraničné osoby?
Nie. Trvalý pobyt poskytujeme len pre občanov Slovenskej republiky.
15. Aké je minimálne možné obdobie objednania Trvalého pobytu?
Trvalý pobyt sa objednáva na obdobie min. 1 rok.

