Čo môžete vybaviť na Matričnom úrade v Kluknave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sobášny list
úmrtný list
ţiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky
ţiadosť o vydanie dokladu na pouţitie v cudzine
oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manţelstva
plná moc
čestné vyhlásenie
ţiadosť o uzavretie manţelstva
osvedčovanie podpisov a fotokópii listín
ţiadosť o výpis/odpis registra trestov

Doklady potrebné k vybaveniu:
 NARODENIE

Na vybavenie dokladov novonarodeného dieťaťa z manželstva je potrebné predložiť:
platné občianske preukazy oboch rodičov
sobášny list
u rozvedených matiek, je nutné predložiť právoplatné rozhodnutie o rozvode
u ovdovelých matiek úmrtný list manžela
novonarodené dieťa zapisuje otec dieťaťa, čiže manžel matky
ak sú rodičia dieťaťa nezosobášení, dostavia sa obidvaja

 UZAVRETIE MANŢELSTVA

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:
vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú na matričnom na úrade
platné občianske preukazy snúbencov
rodné listy snúbencov
ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela
rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva
maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
Cudzinec pred uzavretím manželstva je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred
uzavretím manželstva tieto doklady:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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
g) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
h) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
Doklady uvedené v bode b) aţ e) nesmú byť staršie ako šesť mesiacov

Ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaným súdom cudzieho štátu
možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona; tým nie je
dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov.
Všetky predložené doklady musia byť opatrené legalizačnou doložkou, pokiaľ osobitný predpis alebo
medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
Ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o rodičoch, t.j. dátum a miesto narodenia, je potrebné predložiť
sobášny list rodičov resp. rodné listy rodičov
Všetky doklady vydané v cudzine musia byť preložené súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka
(okrem ČR).

Správne poplatky pri uzavretí manželstva:
-

povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi
občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi
Slovenskej republiky 16,50 €
povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00 €
povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym
občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 33,00 €
uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66,00 €
uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
199,00 €

 ÚMRTIE

Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:
- občiansky preukaz zomrelého
- občiansky preukaz manžela/ky zomrelého
- rodný list zomrelého
- sobášny list zomrelého
- listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom
Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena
rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania
oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

 PRIJATIE PREDOŠLÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE

K vybaveniu potvrdenia o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva je potrebné predložiť:
- oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
- sobášny list
- občiansky preukaz

 OSOBITNÁ MATRIKA

Matričné udalosti (narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie) štátnych občanov SR, ktoré nastali na
území cudzieho štátu sa zapisujú do osobitnej matriky v Bratislave.
Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu
alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.
K vybaveniu zápisu do osobitnej matriky je potrebné predložiť:
-

-

preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný pas),
cudzozemský matričný doklad úradne preložený (doklad musí byť opatrený vyšším osvedčením
orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte alebo pre štát, v ktorom
bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak
medzinárodná zmluva neustanovuje inak)
príp. ďalšie doklady podľa usmernenia pracovníka matriky.

 URČENIE DRUHÉHO A TRETIEHO MENA

Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po nadobudnutí
plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže
určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca, na určenie druhého a tretieho mena maloletému
staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.
K vybaveniu je potrebné predložiť:
-

žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena
rodný list
platný občiansky preukaz žiadateľa (rodičov – u neplnoletej osoby)
písomný súhlas maloletej osoby staršej ako 15 rokov.

