
Skončenie trvalého pobytu na území SR - informácia 
      

 

V zmysle § 6 ods.1/ Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov 

SR v znení neskorších predpisov – „1/ Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia 

s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie TP ohlasovni, 

ktorá vedie údaje o jeho TP...ˮ 

 

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt 

na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie :  

1/ osobne na príslušnej ohlasovni pobytu (MÚ MČ Košice-Sídlisko KVP),  

2/ prostredníctvom zastupiteľského úradu SR,  

3/ prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.  

 

1/ Občan sa osobne dostaví na ohlasovňu pobytov, uvedie údaje o štáte a mieste pobytu, podpíše 

odhlasovací lístok. OP odovzdá na polícii. Stáva sa štátnym občanom SR bez TP na území SR. 

2/3 Občan môže ohlásiť skončenie TP prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo 

prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Zastupiteľský úrad SR alebo splnomocnený 

zástupca v SR doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o TP občana, odhlasovací lístok 

s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. 

 

Upozorňujem na skutočnosť, že osvedčenie podpisov v zahraničí (odhlasovací lístok, prípadne 

splnomocnenie) musí byť vykonané orgánmi štátnej správy SR, t. j. na zastupiteľskom úrade 

SR.  

 

Strata štátneho občianstva SR - informácia 
 
Strata štátneho občianstva SR sa riadi ust. § 9 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR 

v znení neskorších predpisov. 

 

Štátne občianstvo SR možno stratiť 

a) prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť, 

b) nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle. 

 

Zo štátneho zväzku SR možno prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo iného štátu, 

alebo prísľub jeho udelenia v prípade prepustenia zo štátneho zväzku SR. 

Štátny občan SR stráca štátne občianstvo SR dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, 

ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho 

občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. 

K strate štátneho občianstva  nedôjde, ak štátny občan SR nadobudol cudzie štátne občianstvo v 

súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to za predpokladu, že 

cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva. K strate štátneho 

občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením. 

 

Ten, kto stratil štátne občianstvo nadobudnutím občianstva iného štátu, je povinný 

bezodkladne túto skutočnosť oznámiť okresnému úradu v sídle kraja. 

 

 
Košice, 2.3.2022 

Spracovala: J. Kiriľaková – ohlasovňa pobytov 


