
 

 

 

 

 

 

 

 

K ŽIADOSTI O PREPUSTENIE ZO ŠTÁTNEHO ZVÄZKU SR PREDLOŽIŤ: 

• žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ktorá obsahuje meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresu súčasného 

pobytu, adresu posledného trvalého pobytu na území SR, dôvody žiadosti, dátum a 

podpis 

• doklad totožnosti a jeho fotokópiu zo strany s osobnými údajmi 

• rodný list - originál a jeho neosvedčenú fotokópiu 

• doklad o osobnom stave - sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode 

manželstva, úmrtný list manžela, manželky - originál a neosvedčenú fotokópiu 

• prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí -

originál 

• potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach v SR od príslušného 

obecného, mestského úradu (ktoré zároveň obsahuje i informáciu o tom, že nemá 

nedoplatky na miestnych poplatkoch v obci) 

• potvrdenie z obcí v SR, na území ktorých žiadateľ vlastní nehnuteľnosť (ak ide 

daň z nehnuteľností), prípadne čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom 

o tom, že nevlastní v SR nehnuteľný majetok. 

Manželia a maloleté deti od 14 rokov žiadajú o prepustenie zo štátneho zväzku SR 

v samostatných žiadostiach. Maloleté deti mladšie ako 14 rokov, ktoré rodič uviedol v žiadosti, 

strácajú štátne občianstvo Slovenskej republiky spolu s rodičom. Pre neplnoleté dieťa, je 

potrebný súhlas druhého rodiča s prepustením maloletého zo štátneho zväzku SR, jeho podpis 

musí byť úradne osvedčený. 

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa stráca dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku 

Slovenskej republiky. 

Správny poplatok za prepustenie zo štátneho zväzku SR v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je: 

Položka 21 

a)prepustenie zo štátneho zväzku SR osoby nad 18 rokov................................................700 € 

b)prepustenie zo štátneho zväzku SR dieťaťa 

1. do 15 rokov ................................................................................................................. 200 € 

2.od 15 do 18 rokov ....................................................................................................... .350 € 

c)prepustenie zo štátneho zväzku v súvislosti s udelením štátneho občianstva ČR..........20 € 

Od poplatku podľa položky a) a c) sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní 

dôchodcovia. 


