Žiadosť o vydanie (nového*) zbrojného preukazu

Fotografia
30 x 35 mm

Osobné údaje žiadateľa:
Meno a priezvisko: .................................................................. Rodné číslo: ..............................
Dátum narodenia: ................................................ Miesto pobytu: ...............................................
.......................................................................................................................................................
Číslo dokladu totožnosti: .................................................................. Cudzinec číslo cestovného
dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad: ...........................................................
Žiada o skupinu zbrojného preukazu: ................................. Odôvodnenie žiadosti: ..................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
V ..................................................... dňa .............................

...............................................
podpis žiadateľa

Správny poplatok:
K žiadosti o vydanie zbrojného preukazu je potrebné priložiť:
1. Dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, ktoré zodpovedajú súčasnej podobe žiadateľa.
2. Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
3. Psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo.
4. Doklad obdobný odpisu z registra trestov zo štátu, v ktorom sa žiadateľ trvale zdržiaval, a jeho preklad do
štátneho jazyka alebo čestné vyhlásenie, že nebol v cudzine uznaný vinným z trestného činu alebo
z priestupku, pre ktorý nemôže byť považovaný za bezúhonného alebo spoľahlivého zo štátu kde sa za
posledných desať rokov pred podaním žiadosti nepretržite zdržiaval viac ako šesť mesiacov.
5. Potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu.
6. Potvrdenie právnickej osoby zaoberajúcej sa športovou činnosťou, ktorej súčasťou je športová streľba
o členstve, ak žiada o vydanie skupiny E zbrojného preukazu.
7. Potvrdenie o členstve v poľovníckej organizácii, v ktorej je registrovaný, ak žiada o vydanie skupiny D
zbrojného preukazu.
8. Úradne osvedčujúcu kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo
jej časť.
9. Písomné potvrdenie nadriadeného s personálnou právomocou, ktorým sa osvedčuje bezúhonnosť
a spoľahlivosť žiadateľa a jeho zdravotná spôsobilosť používať služobnú zbraň (príslušník ozbrojených síl SR,
ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby alebo Národného
bezpečnostného úradu).
Poznámka:*) Nehodiace sa škrtne
Doklady uvedené v bode 2 až 9 nesmú byť v čase podania žiadosti o vydanie (nového*) zbrojného
preukazu staršie ako tri mesiace.

