Osvedčovanie sa vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín
a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami, v znení neskorších predpisov
Podľa vyššie uvedeného zákona sa osvedčovanie vykonáva v úradnej miestnosti obce.
Ak o osvedčenie žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do
úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.
Podľa § 4 ods. 3 vyššie uvedeného zákona fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje,
preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským
preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca. Skôr ako dôjde
k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou
vykonávajúcou osvedčenie.
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky
preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze.
Na základe uvedeného, MV SR vydalo usmernenie, že osvedčiť podpis sa dá len na základe
verejnej listiny. „Potvrdenie o občianskom preukaze“ nie je plnohodnotná náhrada za
občiansky preukaz a už vôbec nie verejná listina určená na právny úkon osvedčovania
podpisu.
Podľa vyjadrenia MV SR, úradu hraničnej a cudzineckej polície v zmysle zákona č.
48/2002 o pobyte cudzincov, cudzinec svoju totožnosť na území Slovenskej republiky
preukazuje cestovným dokladom a oprávnenosť pobytu dokladom o povolení na pobyt.
Z uvedeného vyplýva, že doklad o povolení na pobyt nie je možné považovať za doklad
totožnosti.
Obecný úrad nevykoná osvedčenie,
a) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných
preukazov a obdobných preukazov (napr. preukaz o odbornej spôsobilosti...atď),
c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických
informácií katastra nehnuteľností, ( tieto doklady majú obmedzenú platnosť, občan si
môže vyžiadať originál aktuálneho výpisu z katastra nehnuteľností),
d) ak sa odpis listina alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou alebo osvedčujúci
nevie posúdiť, či je predložený doklad originál,
- rozumejú sa tým listiny s reliéfnou pečaťou, listiny s ochrannými prvkami
vodotlač, hologram,
- rôzne účtovné výpisy z finančných inštitúcií, účtovné doklady,
e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je
na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány..),
f) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny
napísané v českom jazyku.
Pri osvedčovaní podpisov na listine, ktorú tvorí viac listov osvedčujúci nie je povinný listinu
spojiť šnúrou / zviazať /. Napr. rôzne druhy zmlúv kde sa vyžaduje osvedčenie podpisu.
Pri osvedčovaní odpisu listiny alebo fotokópie, ktorú tvorí dva až viac listov, je potrebné
spojiť šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

