INFORMAČNÁ KARTA

TRVALÝ POBYT NA
NEOBMEDZENÝ ČAS

Trvalý pobyt na neobmedzený čas môže byť udelený žiadateľovi, ktorý:
§

má najmenej štyri roky udelený trvalý pobyt na 5 rokov,

DÔLEŽITÉ
UPOZORNENIA:

§

je dieťaťom mladším ako 18 rokov osoby s trvalým pobytom na
neobmedzený čas, alebo

§

Žiadosť o trvalý pobyt na
neobmedzený čas je potrebné
podať najneskôr v posledný deň
platnosti súčasného pobytu.

§

Dokumenty nesmú byť v čase
podania žiadosti staršie ako 90 dní
(okrem matričných dokumentov,
napr. rodný list).

§

Všetky dokumenty vydané v
zahraničí musia byť úradne
overené (apostila/
superlegalizácia) + preložené do
slovenského jazyka úradným
prekladateľom zapísaným v
Zozname znalcov, tlmočníkov a
prekladateľov na Ministerstve
spravodlivosti SR
http://bit.ly/uradny_preklad.

§

Podpisy na čestných vyhláseniach,
splnomocneniach a nájomných
zmluvách musia byť úradne
overené.

§

Fotokópie dokumentov musia byť
úradne overené.

§

Na cudzineckej polícii/
zastupiteľskom úrade SR
neodporúčame predkladať
originály dokumentov, nakoľko
cudzinecká polícia dokumenty
nevracia, ale vyhotoviť si radšej
fotokópie dôležitých dokumentov
(napr. rodný list, nájomná zmluva),
kópie si dať úradne overiť a tieto
odovzdať na cudzineckej polícii/
zastupiteľskom úrade. →

§

je dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej
starostlivosti osoby s trvalým pobytom na neobmedzený čas.

ŽIADOSŤ
Žiadosť sa podáva osobne na predpísanom tlačive a
v slovenskom jazyku. Spolu so žiadosťou potrebné predložiť všetky
nasledujúce doklady:
1. platný cestovný pas (bez jeho predloženia žiadosť nebude prijatá);
2. dve farebné fotografie (3 × 3,5 cm);
3. doklad o finančnom zabezpečení pobytu vo výške 12-násobku
životného minima (od 01. 07. 2022 je životné minimum 234.42 EUR/
mesiac, t.j. 12 × 234.42EUR = 2 813.04 EUR); v prípade žiadateľa do 18
rokov v polovičnej výške. Finančné zabezpečenie sa preukazuje:
§

potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno žiadateľa,

§

potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy, alebo

§

pracovnou zmluvou/ potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej
mzdy/ potvrdením o zostatku na účte/ dokladom o poberaní
dôchodku manžela/ ky, rodiča alebo štátneho občana SR, ktorý je
príbuzným žiadateľa v priamom rade, spolu s úradne overeným
čestným vyhlásením, že žiadateľovi poskytne finančné a hmotné
zabezpečenie počas jeho pobytu v SR;

4. doklad o zdravotnom poistení (potvrdenie vydané zdravotnou
poisťovňou);
5. správny poplatok 165,50 EUR, od poplatku sú oslobodené osoby
mladšie ako 18 rokov;
6. správny poplatok 4,50 EUR (za vydanie dokladu o trvalom pobyte). →
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Ak je žiadateľom dieťa mladšie ako 18 rokov, k žiadosti sa prikladá aj:
§

rodný list alebo rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej
starostlivosti;

§

súhlas druhého rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej
starostlivosti, a ktorý má právo sa s ním stretávať;

§

výpis z registra trestov z krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom
a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiavalo viac ako
90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (iba dieťa staršie
ako 14 rokov);

§

do 30 dní od podania žiadosti o pobyt, lekársky posudok nie starší
ako 30 dní potvrdzujúci, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné
zdravie.

Oddelenie cudzineckej polície si ďalej môže vyžiadať aj:
§

doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania;

§

čestné vyhlásenie, že dôvody udelenia trvalého pobytu stále trvajú.

DÔVODY NA ZRUŠENIE
TRVALÉHO POBYTU:
Trvalý pobyt na neobmedzený čas môže byť zrušený najmä, ak:
§

manželstvo osoby s udeleným pobytom zanikne do piatich rokov
od udelenia trvalého pobytu na 5 rokov;

§

osoba požiada o pomoc v hmotnej núdzi;

§

osoba sa zdržiava v zahraničí viac ako 180 dní nepretržite bez
písomného oznámenia policajnému útvaru;

§

žiadateľ uviedol v žiadosti o pobyt nepravdivé alebo zavádzajúce
údaje alebo predložil falošné alebo pozmenené doklady alebo
doklady inej osoby.
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§

Na cudzineckej polícii sa správne
poplatky platia prostredníctvom
tzv. „eKolku“, ktorý sa dá zakúpiť
priamo na oddelení cudzineckej
polície prostredníctvom automatu
alebo na pošte.

§

Úrady vydajú rozhodnutie do 90
dní od doručenia úplnej žiadosti.

§

Po podaní žiadosti o trvalý pobyt
na neobmedzený čas sa trvalý
pobyt na 5 rokov považuje za
platný (iba) na území SR až do
rozhodnutia o žiadosti.

