Matrika
Osvedčenie listín a podpisov na listinách
Pri osvedčení listín obec zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje
s predloženým originálom.
Pri osvedčení podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine podpísala alebo
uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej
knihy.
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz, cestovný doklad
- originál a fotokópiu osvedčovanej listiny
Vybavuje: Helena Pavlíková, Ľudmila Eckertová, Silvia Makasová, Andrea Behanová
Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 1 strana 1,50 €, 1 podpis 0,50 €

Priezvisko po rozvode
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné
priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva
matričnému úradu, kde bolo uzavreté manželstvo oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé
priezvisko.
Potrebné doklady
- žiadosť o zmenu priezviska po rozvode
- právoplatný rozsudok o rozvode
- občiansky preukaz
Vybavuje: Helena Pavlíková, Silvia Makasová
Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: 30 dní
Poplatky: bez poplatku

Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením
§ 91, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z.
Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení určiť
otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov.
Potrebné doklady:
- občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
- rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa

-

potvrdenie o rodinnom stave a trvalom bydlisku matky dieťaťa
1,5 EUR v hotovosti
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomnosť súdneho tlmočníka

Vybavuje: Helena Pavlíková, Silvia Makasová
Kontakt: 042 44 68 023
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 1,50 €

Register trestov
Výpis z registra trestov sa vydáva na písomnú žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť
musí byť na žiadosti osvedčená. Matrika overí totožnosť žiadateľa z predloženého
občianskeho preukazu, alebo pasu a zašle žiadosť na generálnu prokuratúru.
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz alebo pas
- Žiadosť o výpis, odpis z registra trestov /tlačivo poskytne matričný úrad/
- kolok v hodnote 3,30 €
Vybavuje: Helena Pavlíková, Silvia Makasová, Ľudmila Eckertová
Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: Žiadosť zaslaná GP SR Bratislava
Poplatky: 1,50 €

Uzatvorenie manželstva
Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade podľa trvalého
pobytu jedného zo snúbencov. Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci bez
ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi. Ak ide
o uzavretie manželstva pred orgánom štátu, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého
pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu jedného zo
snúbencov prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na
uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom štátu. Matričný úrad po
uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.
Potrebné doklady:
- žiadosť o uzavretie manželstva /tlačivo poskytne matričný úrad/
- rodný list obidvoch snúbencov
- občianske preukazy obidvoch snúbencov
- rozvedený žiadateľ právoplatný rozsudok o rozvode
- vdovec/vdova predkladá úmrtný list manžela/manželky

- neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu
o povolení uzavrieť manželstvo
Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť najmenej 14 dní pred
uzavretím manželstva tieto doklady:
- rodný list
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
- doklad o štátnom občianstve
- doklad o pobyte
- potvrdenie o osobnom stave
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak
ide o ovdoveného cudzinca
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
- doklad ktorým možno preukázať totožnosť
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením a nesmú byť staršie ako 6
mesiacov. Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom.
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi
občanmi SR.
16.50 €
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi
SR.
16.50 €
Povolenie uzavretia manželstva mimo určenej doby.
16.50 €
Povolenie uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti.
66 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym
občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami.
33 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom.
66 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami.
165.50 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt.
199 €
Vybavuje: Helena Pavlíková, Silvia Makasová
Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: uvedené vyššie

Vedenie osobitnej matriky
Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa
zapisujú do osobitnej matriky. Tieto udalosti nahlási občan na príslušnom matričnom úrade
podľa miesta trvalého pobytu. Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu
alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom . Listiny vydané v cudzine musia byť opatrené
vyšším overením.
Potrebné doklady:
- rodný list
- sobášny list
- úmrtný list

- osvedčenie o štátnom občianstve
Vybavuje: Helena Pavlíková, Silvia Makasová
Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: 3 mesiace
Poplatky: bez poplatku

Vystavenie druhopisu
Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov /rodného listu,
sobášneho listu, úmrtného listu/, ktoré sa týkajú jeho alebo člena jeho rodiny na príslušnej
matrike, kde udalosť nastala.
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz
Vybavuje: Helena Pavlíková, Silvia Makasová
Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: 1,50 €

Zápis narodenia
Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, kde sa dieťa
narodilo. Matričný úrad vystaví rodný list a Žiadosť o príspevok pri narodení.
Potrebné doklady:
Dieťa narodené v platnom manželstve:
- občianske preukazy rodičov
- sobášny list
Dieťa narodené slobodnej matke:
- občiansky preukaz
Dieťa rozvedenej matke :
- právoplatný rozsudok o rozvode
- občiansky preukaz
Dieťa narodené vdove :
- úmrtný list zosnulého manžela
- občiansky preukaz
Vybavuje: Helena Pavlíková, Silvia Makasová
Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Zápis úmrtia
Úmrtie občana je potrebné oznámiť matričnému úradu kde nastalo úmrtie, na základe Listu
o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár. Matričný úrad vystaví úmrtný list
a Žiadosť o príspevok na pohreb.
Potrebné doklady:
- list o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
- občiansky preukaz zomretého
- občiansky preukaz pozostalého, ktorý vybavuje úmrtný list
Vybavuje: Helena Pavlíková, Silvia Makasová
Kontakt: 042/44 68 023
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Výpis rodného, sobášneho a úmrtného listu
- platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (OP nahrádza Potvrdenie o občianskom
preukaze, ktoré vydáva OR PZ)
- doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinní príbuzní
(otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, starí rodičia, opatrovníci - ak majú
rozhodnutie súdu o zverení do opatery)
- ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum
narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer

Žiadosť o úradný výpis z knihy manželstiev
Uvedenie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová - podľa § 19,
ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zák. č. 14/2006 Z. z.
Prílohy:
- originál sobášneho listu
- fotokópiu občianskeho preukazu
Poplatok:
- 1,50 €

Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine
Matričný úrad vystavuje potvrdenie, že Slovenská republika od 1.2.2006 nevydáva
osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva pre štátnych občanov SR, ktorí uzavierajú
manželstvo v cudzine

Prílohy:
- občiansky preukaz
- občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)

Úradný výpis z knihy narodení
Uvedenie mena v materinskom jazyku - § 19, ods. 3, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách, v
znení zák. č. 14/2006 Z. z.
Prílohy:
- rodný list
- za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
- pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
- vyhlásenie o národnosti žiadateľa
- občiansky preukaz
Poplatok:
- 1,50 €

Žiadosť o úradný výpis z knihy narodení a z knihy manželstiev
Uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová - § 19, ods. 6, zák. č.
154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.
Prílohy:
- rodný list
- za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
- pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
- občiansky preukaz
Poplatok:
- 1,50 €

Zmena priezviska na predošlé po rozvode manželstva
§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 1, zák.
č. 36/2005 Z. z.
Oznámenie o vrátení sa k predchádzajúcemu priezvisku po rozvode manželstva sa podáva na
matričnom úrade, kde bolo manželstvo uzavreté.
Prílohy:
- občiansky preukaz
- právoplatný rozsudok o rozvode
- sobášny list

- rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
- k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom totho manželstva
nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k
predchádzajúcemu t. j. rodnému priezvisku
- manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do
troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť
prijíma svoje predošlé priezvisko

Zmena používania spoločného priezviska po rozvode manželstva
Ak jeden z manželov prijal pri sobáši okrem svojho priezviska aj manželove
§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 2, zák.
č. 36/ 2005 zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prílohy:
- občiansky preukaz
- právoplatný rozsudok o rozvode
- sobášny list

Zmena mena, priezviska na základe právoplatného rozhodnutia
Prílohy:
- právoplatné rozhodnutie o zmene priezviska
- pôvodný rodný list
- pôvodný sobášny list
- občiansky preukaz

Zmena priezviska sobášom rodičov
§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 7, ods. 2,
písm. h) a i), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.
Prílohy:
- sobášny list
- rodné listy detí
- za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
- pri dieťati nad 15 rokov musí dať súhlas dieťa (podpis osvedčený)
- občiansky preukaz

Úradný výpis z knihy narodení - zmena na cudzí ekvivalent
§ 7, ods. 1a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Prílohy:
- rodný list
- za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
- pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
- občiansky preukaz
Poplatok:
- 1,50 €

Zápis určených mien
Určené meno na zápis do knihy narodení - v poradí druhé, resp. tretie - § 2a), zák.č.
300/1993
Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Prílohy:
- rodný list
- za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
- pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
- občiansky preukaz
Poplatok:
- 1,50 €

Úradný výpis z knihy narodení
Úprava priezviska do slovenskej pravopisnej podoby - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o
štátnom jazyku - priezvisko a § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení
zák. č. 13/2006 Z. z.
Prílohy:
- rodný list
- občiansky preukaz
- vyjadrenie jazykovedného ústavu (ak nie je známe, či je možné upraviť na žiadateľom
požadované priezvisko)
Poplatok:
- 1,50 €

Úradný výpis z knihy narodení
Úprava mena do slovenskej pravopisnej podoby - slovenský ekvivalent - § 3, ods. 6, zák. č.
270/1995 Z. z. o štátnom jazyku - meno a § 7, ods. 1, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a
priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Prílohy:
- rodný list
- občiansky preukaz
- za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
- pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
Poplatok:
- 1,50 €

Oprava matričného zápisu
Oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia - § 16, ods. 1 a 2, Vyhl. MV SR
č. 302/1994 Z. z.
Prílohy:
- chybný matričný doklad
- matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
- občiansky preukaz

Zápis rozvodu manželstva
§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z.
Prílohy:
- sobášny list
- právoplatný rozsudok o rozvode
- občiansky preukaz

Zápis rozvodu manželstva vydaný v cudzine
§ 30, ods. 4, Vyhlášky 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
Prílohy:
- právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred
1. 5. 2004, je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave + Apostille)
- občiansky preukaz

