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nt VÁŠ ELEKTRONICKÝ  
POBYTOVÝ PREUKAZ
Dôležité informácie

Svoj elektronický pobytový preukaz majte vždy pri sebe.

Pobytový preukaz nenahrádza cestovný pas alebo 
občiansky preukaz.

Pobytový preukaz si včas obnovte.

Oznámte na mestskom úrade, ak sa sťahujete alebo odchádzate.

VIAC INFORMÁCIÍ

Úrady služieb - Dienstencentra

ï Úrad služieb Gentbrugge
>  dcgentbrugge@stad.gent 
"  09 268 23 80

ï Úrad služieb Wondelgem 
>  dcwondelgem@stad.gent 
"  09 266 85 60

ï Úrad služieb Nieuw Gent 
>  dcnieuwgent@stad.gent 
"  09 268 21 70

ï Úrad služieb Sint-Amandsberg
>  dcsintamandsberg@stad.gent 
"  09 266 86 86

Informačné centrum pre migráciu – Infopunt Migratie AC Zuid 
>  infopuntmigratie@stad.gent 
"  09 266 71 40

Referát pre migráciu  - Loket migratie AC Zuid
>  loketmigratie@stad.gent 
"  09 266 71 50

Úradné hodiny: 
Úradné hodiny jednotlivých referátov úradu pre občianske záležitosti nájdete na 
webovej stránke
www.stad.gent/nl/openingsuren-adressen 
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Pred skončením platnosti 
Podajte si včas žiadosť o obnovenie preukazu. 
Ak tak neurobíte, môže sa stať, že Váš legálny pobyt 
v Belgicku bude na čas prerušený. 
Žiadosť o obnovenie pobytového preukazu predložte 
osobne. 
Na túto skutočnosť Vás upozorní dopis, ktorý Vám 
bude zaslaný. Výnimkou sú dočasné pobytové 
preukazy (preukaz A alebo preukaz H).
O obnovenie preukazu požiadajte s dostatočným 
predstihom: 
• Pre podanie žiadosti sa včas objednajte na 

oddelenie Loket Migratie v administratívnom 
centre Zuid. Na úradoch služieb nie je potrebné 
sa vopred objednávať. 

• V niektorých prípadoch musí obnovenie preukazu 
schváliť Úrad pre cudzinecké záležitosti, čím sa 
proces obnovenia preukazu predĺži.

Skontaktujte sa včas s informačným centrom pre 
migráciu – Infopunt Migratie. 
Tak zistite kedy a za akých podmienok môžete 
požiadať o obnovenie svojho pobytového 
preukazu, lebo podmienky pre obnovenie 
pobytového preukazu závisia od typu pobytu. 
Informačné centrum pre migráciu sa nachádza v 
administratívnom centre Zuid.

Sťahujete sa?
Zmenu pobytu ste povinný/-á oznámiť do 8 
pracovných dní od presťahovania. 
Obráťte sa na referát pre zmenu bydliska – Loket 
Verhuizingen v administratívnom centre Zuid alebo 

na úrade služieb. Nahlásenie zmeny pobytu môžete 
urobiť aj elektronicky prostredníctvom: www.stad.
gent (‘www.mesto.gent’) > Burgerzaken (‘Občianske 
záležitosti’) > Verhuizen (‘Zmena bydliska’) > 
Aangifte van een adreswijziging: zie link in de tekst 
(‘Oznámenie o zmene bydliska: viď elektronický 
odkaz v texte’).
Ak zmenu pobytu nenahlásite, mesto Vás bude 
musieť vyškrtnúť z registra. To bude mať za následok 
zánik platnosti Vášho pobytového preukazu a Vy 
môžete stratiť právo na pobyt. Následne budete 
musieť podať žiadosť o opätovný zápis do registra 
a dokladovať, že ste sa dlhšiu dobu nezdržiavali/-a 
v zahraničí. Kým sa táto vec nepreskúma, nebudete 
mať nárok na nový pobytový preukaz. 

Odchádzate dočasne (= po dobu dlhšiu ako 3 
mesiace) mimo územia Belgicka?
Oznámte ešte pred svojím odchodom, že plánujete 
odísť z Belgicka na dobu dlhšiu ako 3 mesiace, a že sa 
plánujete vrátiť. 
Oznámenie môžete urobiť na referáte pre migráciu 
v administratívnom centre Zuid alebo úrade služieb. 
Tu Vám bude vystavený doklad (‘Príloha 18’) s 
potvrdením o tom, že sa dočasne budete zdržiavať 
mimo územia Belgicka. 
Po Vašom návrate späť do Belgicka sa v lehote do 
15 dní budete musieť s týmto dokladom opätovne 
prihlásiť na úrade. 
Ak sa vrátite na rovnaké miesto pobytu, bude 
Vám dodatočne vystavený doklad ‘Príloha 3’ s 
potvrdením o Vašom dočasnom pobyte mimo 
územia Belgicka. 

Ak sa nevrátite na rovnaké miesto pobytu bude Vám 
dodatočne vystavený doklad ‘Vzor 8’. 
Ak tak neurobíte, bude Vás mesto musieť vyškrtnúť 
z registra. To bude mať za následok zánik platnosti 
Vášho pobytového preukazu a Vy môžete stratiť 
právo na pobyt. Následne budete musieť podať 
žiadosť o opätovný zápis do registra a dokladovať, 
že ste sa dlhšiu dobu nezdržiavali/-a v zahraničí. 
Kým sa táto vec nepreskúma, nebudete mať nárok 
na nový pobytový preukaz 

Odchádzate z Belgicka definitívne? 
Oznámte tuto skutočnosť krátko pred alebo po 
odchode z Belgicka. 
Vyplňte tlačivo ´Aangifte definitief vertrek uit 
België´ (‘Oznámenie o definitívnom ukončení 
pobytu v Belgicku’). Toto tlačivo nám môžete zaslať 
emailom alebo odovzdať osobne na referáte pre 
migráciu v administratívnom centre Zuid alebo 
na úrade služieb. Bližšie informácie nájdete na 
webovej stránke: www.stad.gent > Hľadajte ´Aangifte 
definitief vertrek´(‘Oznámenie o definitívnom 
ukončení pobytu v Belgicku’) 

Strata, krádež alebo poškodenie pobytového 
preukazu?
Stratu, krádež alebo poškodenie preukazu nahláste 
vždy okamžite. 
Volajte na telefóne číslo 00800 / 2123.2123. Toto 
číslo je bezplatné a dostupné 24 hodín denne, a 
to aj cez víkend. Predídete tým zneužitiu Vášho 
preukazu.
Túto skutočnosť taktiež okamžite oznámte na polícii! 
Ako doklad o Vašom oznámení Vám tam vydajú 
potvrdenie, tzv. ‘Prílohu 12’. Toto oznámenie je 
možné podať iba na polícii, nie je možné ho vykonať 
na referáte pre migráciu alebo na úrade služieb v 
AC Zuid. 
S týmto potvrdením (‘prílohou 12’) môžete následne 
na referáte pre migráciu alebo úrade služieb 
v AC Zuid požiadať o vydanie duplikátu Vášho 
pobytového preukazu.

V KTORÝCH PRÍPADOCH NIE JE POBYTOVÝ PREUKAZ 
MOŽNÉ POUŽIŤ:

Pobytový preukaz nenahrádza doklad totožnosti
Vždy musíte mať pri sebe platný doklad totožnosti. 
To značí: cestovný pas a v prípade občanov Európskej 
únie* cestovný pas alebo občiansky preukaz.

Pobytový preukaz nenahrádza cestovný doklad
Aby ste mohli vycestovať mimo územie Belgicka 
a následne sa vrátiť späť, musíte byť držiteľom/-
kou platného cestovného pasu a taktiež platného 
pobytového preukazu. 
K cestovnému pasu je niekedy potrebné aj vízum. 
Pre občanov Európske únie postačuje na cestovanie 
do určitých štátov len platný občiansky preukaz.

Upozornenie: 
• Platný pobytový preukaz nahrádza vízum na 

cesty do schengenského priestoru na maximálne 
obdobie 3 mesiacov ako aj na spätný návrat na 
územie Belgicka. 

• Ak sa Vaša žiadosť o udelenie pobytu ešte len 
vybavuje a Vy sa dočasne budete zdržiavať mimo 
územia Belgicka, nemáte v niektorých prípadoch 
právo sa na územie Belgicka späť vrátiť. Napr. s 
vydaným osvedčením o zápise, tzv. ‘oranžovým 
preukazom’ alebo ‘prílohou 35’ nemôžete 
vycestovať a vrátiť sa späť na územie Belgicka. 

*  Občan EÚ = osoba so štátnou príslušnosťou 
Bulharska, gréckeho Cypru, Dánska, Nemecka, 
Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Maďarska, 
Írska, Talianska, Chorvátska, Lotyšska, Litvy, 
Luxemburska, Malty, Holandska, Rakúska, Poľska, 
Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, 
Španielska, Českej republiky, Spojeného 
kráľovstva a Švédska ( + rovnocenné postavenie 
majú osoby so štátnou príslušnosťou Islandu, 
Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska).

POBYTOVÝM PREUKAZOM DOKLADUJETE, ŽE SA V BELGICKU LEGÁLNE ZDRŽUJETE 

Máte viac ako 15 rokov? Potom musíte mať pobytový preukaz vždy pri sebe.
Pri kontrole ste povinný/-á sa pobytovým preukazom vždy vedieť preukázať. 

Máte viac ako 75 rokov? Potom si pobytový preukaz už nemusíte obnovovať. 
Toto neplatí, ak sa chystáte vycestovať mimo územia Belgicka. S preukazom, ktorého platnosť 
zanikla, častokrát nie je možné vrátiť sa späť do Belgicka. 

KROKY, KTORÉ JE POTREBNÉ UROBIŤ, ABY PLATNOSŤ POBYTOVÉHO PREUKAZU NEZANIKLA


