Meno, priezvisko a presná adresa žiadateľa

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
Odbor
štátneho
a matrík

občianstva

Drieňova 22
826 86 Bratislava 29

VEC
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR

Meno a priezvisko :.......................................................................................................................................... ...
Rodné priezvisko:...............................................................................................................................................
Rodné číslo:................................................................................................................. ...........
Dátum narodenia:....................................................................................................... ...........
Miesto narodenia:............................................................................................................ ......
Krajina pôvodu: ....................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu :..................................................................................................... ...
štátne občianstvo ..................................................................................................................
žiadam o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.
Na území Slovenskej republiky mám nepretržitý pobyt od roku:...........................................
Dôvody:

.........................................
podpis

Prílohy:

K žiadosti je potrebné predložiť:
a) stručný životopis,
b) doklad totožnosti,
c) rodný list,
d) doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo
potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo
vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,
e) doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o
poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie
o tomto pobyte,
f)

doklad o bezúhonnosti nie je starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra
trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis
z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch
pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný
doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov,

g) listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej
socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky naturalizačný certifikát, alebo
potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým
občanom,
h) osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto
postavenie,
i)

tieto ďalšie doklady:
1.

potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,

2.

výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra,

3.

potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,

4.

potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke
trvania poistného vzťahu,

5.

potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,

6.

potvrdenie o štúdiu,

7.

potvrdenie o poberaní dôchodku,

8.

potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,

9.

potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb
na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.

Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností podľa § 7 ods. 1 písm.
i) týkajúcich sa tohto žiadateľa a doklady, ktoré sa ho netýkajú, nahradí čestným vyhlásením
s odôvodnením ich nepredloženia.

j)

prípadne ďalšie doklady (napr. rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska), ak sú
potrebné na rozhodnutie vo veci podľa § 8a ods. 1.

