INFORMÁCIA
Karta (trvalého) pobytu
pre štátnych príslušníkov tretích štátov*),
ktorí sú rodinnými príslušníkmi
občanov/občianok EHP**)
a občanov/občianok Švajčiarska

MA 35 – Einwanderung
und Staatsbürgerschaft

Presťahovali ste sa ako štátny príslušník tretieho štátu spolu s Vašou rodinnou
príslušníčkou, resp. Vaším rodinným príslušníkom EHP/Švajčiarska do Rakúska a
máte v úmysle usadiť sa v Rakúsku na dobu dlhšiu ako tri mesiace?
Potom musíte do 4 mesiacov od Vášho pricestovania na Magistrátnom oddelení
35 osobne požiadať o vydanie karty pobytu.
Upozornenie!
Kto včas nepožiada o vydanie karty pobytu, spácha správny priestupok a musí
počítať s peňažnou pokutou.
Karta pobytu pre rodinných príslušníkov rakúskych občanov a občianok môže byť
vydaná len vtedy, ak zlučujúci rakúsky občan resp. zlučujúca rakúska občianka
uplatnil/uplatnila inom štáte EHP alebo v Švajčiarsku svoje právo na voľný pohyb a
pobyt ako pracovník/pracovníčka, samostatne zárobkovo činná osoba, za účelom
vzdelávania, alebo ako súkromná osoba s dostatočnými existenčnými
prostriedkami.
Príslušné pracovisko vo Viedni:
Magistrátne oddelenie 35
Referát „EWR“
Arndtstraße 65-67, vchod 1, 1. poschodie
1120 Viedeň
tel.: 01/4000 35338
fax: 01/4000 99 35310
e-mail: 50-ref@ma35.wien.gv.at

Stránkové hodiny:
Po, Ut, Št, Pia: 8:00-12:00 hod
Št (dodatočne): 15:30-17:30 hod

Ako nás nájdete :
metrom U6, autobusom 10A, 63A – stanica Niederhofstraße
autobusom 15A – stanica Meidling Hauptstraße
metrom U4 – stanica Meidling Hauptstraße alebo Längenfeldgasse
Náklady:
ca 100 eur, spoplatnením zahraničných osobných dokladov môžu vzniknúť ďalšie
náklady.
Karta pobytu sa vystavuje na päť rokov.
Po piatich rokoch legálneho a nepretržitého pobytu na spolkovom území Rakúska
možno požiadať o vystavenie karty trvalého pobytu, ktorá je platná desať rokov.
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Predpoklady a požadované doklady:
•
•
•
•
•

vyplnené tlačivo žiadosti,
platný cestovný pas,
1 aktuálna (nie staršia ako 6 mesiacov) biometrická fotka do pasu (3,5 x 4,5),
starý pobytový titul (ak existuje),
doklad o príbuzenskom pomere (napr. rodný list dieťaťa, sobášny list, doklad o
registrácii partnerstva),
platné trvalé bydlisko v Rakúsku,
aktuálne potvrdenia o príjme žiadateľa resp. rodiny,
potvrdenie o nemocenskom poistení (spolupoistení), ktoré v Rakúsku pokrýva
všetky riziká (napr. WGKK),
cestovný pas alebo občiansky preukaz občana/občianky EHP/Švajčiarska,
platné prihlásenie občana/občianky EHP/Švajčiarska v Rakúsku,
doklad o práve na voľný pohyb a pobyt občana/občianky EHP/Švajčiarska
(napr. potvrdenie o prihlásení, potvrdenia o príjme, výpis dát o poistení,
pracovné potvrdenie alebo rozhodnutie o dôchodku),
u príbuzných v zovstupnom rade (rodičia/svokrovci) a u detí starších ako 21
rokov: doklad o výživnom.

•
•
•
•
•
•
•

V jednotlivých prípadoch môže byť požadované predloženie ďalších dokumentov.
Chýbajúce doklady môžete prípadne zaslať poštou, faxom alebo e-mailom.
Je potrebné predložiť originály aj kópie všetkých dokumentov. Mnohé zahraničné
originály dokumentov musia byť opatrené diplomatickým overením alebo
apostilou.
Dokumenty, ktoré nie sú spísané v nemeckom jazyku, musia byť preložené
súdnym tlmočníkom (súdnou tlmočníčkou).

__________________________________________________________________________________________________
*)

Rodinní príslušníci: sprevádzajúci alebo sťahujúci sa manželskí partneri/partnerky, registrovaní partneripartnerky, príbuzní
občana/občianky EHP/švajčiarskeho občana/občianky resp. jeho/jej manželského partnera/partnerky alebo registrovaného
partnera/partnerky, v priamom vzostupnom/zostupnom rade

**)

Štáty EHP: všetkých 28 štátov EÚ

***)

***)

, plus Island, Lichtenštajnsko, Nórsko

Členské štáty EÚ: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Veľká Británia, Írsko, Taliansko,
Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko,
Španielsko, Česko, Maďarsko, Cyprus
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