Zoznam dokladov potrebných pre vybavenie prepustenia občanov zo štátneho zväzku
SR:
1.Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR – podáva sa osobne na okresnom úrade
v sídle kraja podľa miesta posledného trvalého pobytu v SR, diplomatickej misii alebo na
konzulárnom úrade Slovenskej republiky.
Manželia a maloleté deti od 14 rokov žiadajú o prepustenie zo štátneho zväzku SR
v samostatných žiadostiach. Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho zákonný zástupca,
poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti
na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť
súdom ustanovený opatrovník. Ak žiadateľ uvedie v žiadosti maloleté dieťa a druhý rodič
nepodal rovnakú žiadosť, je potrebný súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne
osvedčený. Súhlas druhého rodiča možno nahradiť právoplatným rozhodnutím súdu.
2. Platný doklad totožnosti.
3 – Právoplatný prísľub udelenia štátneho občianstva cudzieho štátu, alebo doklad o jeho
nadobudnutí (originál a jeho úradný preklad do slovenského jazyka)
4.Rodný list (originál alebo úradne osvedčená kópia) a
republiky

doklad totožnosti

Slovenskej

5.Doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie
o rozvode manželstva, úmrtný list manžela (originál alebo úradne osvedčená kópia)
6. Čestné vyhlásenie o beztrestnosti. Vyhlásenie sa predkladá aj za žiadateľa od 14 rokov.
7.Doklad o nedoplatkoch na daniach a verejných dávkach v SR (originály potvrdení) nie
staršie ako tri mesiace:
a)
vydá daňový úrad podľa miesta posledného trvalého pobytu v SR (každý nad 14
rokov)
b)
potvrdenie colného úradu o nedoplatkoch (každý nad 14 rokov)
c)
potvrdenie zdravotnej poisťovne o dĺžke poistenia a o nedoplatkoch (každý nad 18
rokov)
d)
potvrdenie sociálnej poisťovne podľa miesta posledného trvalého pobytu v SR
o podlžnostiach na poistnom vo fondoch, ktoré zo zákona spravuje sociálna poisťovňa
(každý nad 18 rokov)
e)
potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o pohľadávkach (každý nad 18
rokov)
f)
potvrdenie mestského – obecného úradu (podľa miesta posledného trvalého pobytu
v SR) o nedoplatkoch na miestnych daniach a poplatkoch (každý nad 14 rokov)
g)
potvrdenie od všetkých obcí v SR, na území ktorých žiadateľ vlastní nehnuteľnosť, že
má zaplatenú daň z nehnuteľnosti, alebo doložiť čestné vyhlásenie o tom, že nevlastní
žiadny nehnuteľný majetok na území SR (každý nad 14 rokov)
8. Poplatok za prepustenie zo štátneho zväzku SR sa vyberie podľa položky 21 zákona
NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov pri
podaní žiadosti.

9.Doklady vydané cudzím štátom musia mať ďalšie overenie , ak medzinárodná zmluva
neustanovuje inak a musí byť k nim doložený úradný preklad do slovenského jazyka
v zmysle § 16a ods. 3 zákona č. 40/1993 Z.z.
Listina o prepustení zo štátneho zväzku SR a originály matričných dokladov budú doručené
prostredníctvom zastupiteľského úradu v cudzine.
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