Dovolenka s úsmevom a bez problémov

TALiansko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019

Registrácia

Ak váš pobyt v Taliansku má presiahnuť 8 dní, a nie ste ubytovaní v hotelovom alebo inom turistickom zariadení,
je vašou povinnosťou sa dať zaregistrovať na miestnej príslušnej kvestúre, ktorá vám vydá potvrdenie tzv. dichiarazione
di presenza. Za osoby mladšie ako 18 rokov registráciu zabezpečuje rodič/zákonný zástupca. Ak ste ubytovaní
v zariadení hotelového typu, vašu registráciu zabezpečí ubytovacie zariadenie. V hotelových zariadeniach sa platí okrem
poplatku za ubytovanie aj tzv. „tassa di soggiorno” (pobytový poplatok), ktorý sa platí na osobu/deň pre obec.
Výšku poplatku si určuje obec a pohybuje sa od 2 do 7€.

Odporúčame

Cestovné doklady

Do Talianska možno vycestovať len
s platným cestovným pasom alebo
platným občianskym preukazom,
krajinu treba opustiť najneskôr
v posledný deň jeho platnosti.
Maloletí sú povinní mať vlastný cestovný pas. Ak maloleté osoby (do 14
rokov, vrátane) cestujú len s jedným
z rodičov, alebo s osobou, ktorá nie
je ich rodičom/zákonným zástupcom, táto osoba je povinná mať
so sebou písomné potvrdenie
druhého rodiča, alebo oboch
rodičov, že tento (títo) súhlasia
s vycestovaním s druhým rodičom/s
cudzími osobami s uvedením doby
a miesta cesty.
Podpis rodiča/rodičov/zákonných
zástupcov na potvrdení musí byť osvedčený notárom, obecným úradom
alebo Veľvyslanectvom Talianska
v Bratislave. Vzor takéhoto
potvrdenia sa nachádza na web
stránke MZVEZ. Je vhodné aby
cestujúci mali so sebou fotokópiu
svojho platného identifikačného
dokladu a vodičského preukazu buď
v papierovej podobe alebo uloženú
ako fotografiu v telefóne.
Vycestovať z Talianska letecky možno len s identifikačným (cestovným)
dokladom. V prípade jeho straty/
krádeže náhradný cestovný doklad
môže vydať Veľvyslanectvo SR
v Ríme a Honorárny konzulát SR
v Miláne. Cestujúcemu po zemi späť
do SR postačí preukázať sa
policajným potvrdením o hlásení
straty/krádeže dokladu.

- uzavrieť primerané komerčné cestovné poistenie
liečebných nákladov v zahraničí;
- dávať si pozor na osobné doklady, peniaze a cennejšie
veci či už v dopravných prostriedkoch, na pláži alebo
v reštauráciách, nosiť ich neustále so sebou na ťažko
prístupnom mieste, prípadne uschovať v hotelovom
trezore, nenechávať ich bez dozoru, a to ani v zamknutom opustenom zaparkovanom aute; stratu/krádež hlásiť
na policajnej stanici/u karabinierov a žiadať potvrdenie
o hlásení;
- nefajčiť na otvorených verejných priestranstvách,
v reštauráciách, hrozí pokuta do výšky 275 €;
- dodržiavať dopravné predpisy a na diaľnice nevchádzať
bez diaľničného lístka. Ak ho turniket nevydá, treba
zavolať obsluhu;

Ak cestujete autom ...
Pokuty za porušenie dopravných predpisov sú veľmi
vysoké. Je vhodné uhradiť pokutu na mieste, resp.
do 5 dní, vtedy sa znižuje o 30 %. Ak nie je uhradená do
60 dní, zvyšuje sa viac ako o dvojnásobok pôvodnej sumy.
Ak porušenie predpisov zachytia cestné kamery, žiadosti
o zaplatenie pokuty sa na základe policajnej spolupráce
zasielajú vinníkovi aj na Slovensko, pričom na výšku pokuty sa vzťahujú zásady ako v predchádzajúcej vete.
Ak pri dopravnej nehode nie je nikto zranený a obe vozidlá
sú pojazdné, netreba volať políciu. Stačí spísať záznam
o nehode, podpísať ho, odfotografovať si poškodené
vozidlo a náhradu škody si uplatniť v rámci poistného
konania. V Taliansku môžu odťahovaciu službu vykonávať
len autorizované odťahovacie spoločnosti. Súkromné
osobné motorové vozidlo nesmie vykonať odťahovanie
druhého vozidla. Ak vozidlo odvážajúce/odťahujúce poškodené vozidlo nie je na to oprávnené, hrozí pokuta okolo
4000€ a zadržanie vozidla. Osoby, ktoré sú prihlásené na
pobyt v Taliansku (nejde o turistov), nesmú na talianskom
území šoférovať vozidlá s cudzími evidenčnými číslami,
len s talianskymi. Za porušenie tohto zákazu hrozí vysoká
pokuta, odobratie technického preukazu, evidenčných
čísel a odstavenie vozidla. Cyklisti na verejných cestách
a cyklistických chodníkoch musia povinne používať
ochrannú prilbu.

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU V TALIANSKU!

