Návod na vyplnenie tlačiva EX-15 https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/extranjeria/EX15.pdf
1. ÚDAJE O CUDZINCOVI:
PASAPORTE: uviesť číslo OP alebo cestovného pasu NIE: v prípade žiadosti o obnovu uviesť číslo NIE.
1er Apellido: (prvé) priezvisko
2º Apellido: (druhé) priezvisko
Nombre: meno
Sexo: pohlavie - H (hombre – mužské)
M (mujer – ženské)
Fecha de nacimiento: dátum narodenia
Lugar: miesto narodenia
País: krajina narodenia
Nacionalidad: štátna príslušnosť
Estado civil: civilný stav: S (soltero-slobodný), C (casadoženatý/vydatá), V (viudo-vdovec/vdova), D (divorciado-rozvedený), Sp (separado-odlúčený)
Nombre del padre: meno otca
Nombre de la madre: meno matky
Domicilio de residencia: bydlisko – názov ulice
+ nº: číslo piso: poschodie (netreba)
Localidad: obec/mesto
C. P.: PSČ
Provincia: krajina (Slovensko)
Teléfono móvil: mobil
e-mail:
Representante legal, en su caso: zákonný zástupca (v prípade maloletých alebo v prípade, že žiadateľa
zastupuje iná osoba na základe notárskej plnej moci)
DNI/NIE/PAS: OP/NIE/cestovný pas
Título: špecifikovať (otec/matka, osvojiteľ…)
2) ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI:
-vypĺňa sa len v prípade, že žiadosť predkladá iná osoba – rodič maloletého žiadateľa alebo notársky
splnomocnená osoba. Táto zároveň musí priniesť aj original preukazu totožnosti žiadateľa.
3) BYDLISKO NA ÚČELY DORUČOVANIA PÍSOMNOSTÍ:
- zopakujú sa údaje z časti 1!!!
CONSIENTO que las comunicaciones y notificaciones se realicen por medios electrónicos: SÚHLASÍM s
elektronickým spracovaním žiadosti a jej vyrozumenia.

Nombre y apellidos del titular: Meno a priezvisko žiadateľa
4) ÚDAJE O ŽIADOSTI:
4.1 DRUH DOKUMENTU
-označiť NÚMERO DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO (NIE)
CERTIFICADO – označiť len v prípade, že ide o obnovenie NIE.
4.2 DÔVOD ŽIADOSTI
- ekonomické dôvody
- profesionálne dôvody
- spoločenské dôvody
(especificar – špecifikovať – uviesť po španielsky): napr. apertura de cuenta bancaria (založenie
účtu), constituir empresa (založenie obchodnej spoločnosti), compra de vivienda (kúpa nehnuteľnosti),
prácticas empresariales (stáž vo firme), atď.
4.3 MIESTO PREDLOŽENIA ŽIADOSTI

-označiť poslednú možnosť: Oficina Consular.

4.4 SITUÁCIA V ŠPANIELSKU

-označiť prvú možnosť: Estancia (pobyt).

NESÚHLASÍM s overením mojich údajov a dokladov, ktoré má k dispozícii administratíva (v tom prípade je
potrebné predložiť príslušné dokumenty) -odporúčame neoznačovať.
Miesto a dátum: Bratislava, deň – mesiac – rok.

NEPODPISOVAŤ!! Až na veľvyslanectve.

DIRIGIDO A: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA. MADRID – prepísať v tejto podobe.

VYTLAČIŤ LEN PRVÉ DVE STRANY TLAČIVA.

