Informácie k matričným úkonom
Na Matričnom úrade v Kovarciach si občan podáva žiadosť o vystavenie duplikátov rodných,
sobášnych a úmrtných listov (ďalej len RL, SL, ÚL) len v prípade, ak matričný úkon nastal
v obci patriaceho do matričného obvodu Matričného úradu v Kovarciach (Kovarce, Oponice,
Súlovce), Matričný úrad Kovarce vydáva duplikáty rodných, sobášnych a úmrtných listov aj
pre matričný obvod Matričného úradu v Solčanoch (obce Čeľadince, Nitrianska Streda a
Solčany) ak matričný úkon nastal od 1.1.1907 do 31.12.1949.
Poplatok za jeden duplikát je 5 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov.

Vybavenie sobáša
Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva (obdržíte ju na matrike), musia byť prítomní obaja
snúbenci s potrebnými dokladmi (rodný list, OP, v prípade rozvodu aj právoplatný rozsudok
súdu o rozvode, cudzinci aj osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva).
Termín a hodinu sobáša dohodneme až pri podaní žiadosti. Žiadosť snúbenci podpisujú až
pred matrikárkou!

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslužným 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 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 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej doby ....................................................16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti ............................................66,00 €
Vystavenie duplikátu matričného dokladu (rodný, sobášny, úmrtný list) .................................5 €

Žiadosť o uzavretie manželstva:
1. Ak sú obaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt v obciach
patriacich do matričného obvodu vyplnia tlačivo „Žiadosť o uzavretie manželstva", ktoré je
možné si vyzdvihnúť v kancelárii matričného úradu, za prítomnosti obidvoch snúbencov v
kancelárii matričného úradu sa skontroluje vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci podpíšu,
predložia: občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode
manželstva, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, za prijatie žiadosti a za uzavretie
manželstva občanov Slovenskej republiky vo vlastnom matričnom obvode sa nevyberá
správny poplatok.
Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo
príslušnému orgánu cirkvi.
Matrika po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.
2. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov, predloží okrem
dokladov uvedených v bode 1. aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
3. Ak sú obidvaja snúbenci štátny občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom mimo
územia matričného obvodu predkladajú všetky doklady ako v bode 1. matričnému úradu
príslušnému podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu
údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným
úradom - je to tzv. delegovanie sobáša. Delegujúci matričný úrad vyberie poplatok vo výške
16,50 € a matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo uzavrie poplatok vo výške 16,50 €.
4. Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva, predloží
nasledovné doklady, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (okrem rodného listu):
rodný list - musí obsahovať: dátum a miesto narodenia, ako aj meno a priezvisko a údaje o
rodičoch; ak rodný list neobsahuje údaje o rodičoch - aj sobášny list rodičov,
doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva - vydané zastupiteľským úradom cudzieho štátu
v SR a potvrdené Ministerstvom zahraničných vecí SR; ide o doklad alebo o vyhlásenie,
ktorým sa potvrdzuje, že je cudzinec spôsobilý podľa domovského práva uzavrieť manželstvo
(napr.spĺňa vekovú požiadavku a pod.), náležitosti tohto dokladu: meno, priezvisko, dátum a
miesto narodenia, štátne občianstvo, trvalý pobyt, osobný stav a vyhlásenie, že má podľa
domovského práva spôsobilosť uzavrieť manželstvo (tieto údaje môžu byť uvedené aj na
viacerých dokladoch, napr. na potvrdení o osobnom stave),
doklad o štátnom občianstve - predložením cestovného dokladu,
doklad o pobyte,
potvrdenie o osobnom stave,
úmrtný list manžela (ak ide o ovdoveného cudzinca),
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca (príp.rozhodnutie
príslušného orgánu o tom, že manželstvo je neplatné),
preukaz totožnosti/cestovný pas,

Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou Slovenská republika nemá medzištátnu
zmluvu o uznávaní verejných listín, musia byť ním predkladané verejné listiny vyššie
overené.
Listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (okrem dokladov v češtine)/.
Štátny občan Slovenskej republiky predloží všetky doklady uvedené v bode 1.
Za uzavretie manželstva s cudzincom matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 66 €.
Pri príprave uzavretia manželstva s cudzincom na území SR odporúčame spolupracovať s
matričným úradom.
5. Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu
na štátne občianstvo snúbencov) predkladajú žiadosť na uzavretie manželstva a doklady
uvedené v predchádzajúcich bodoch ktorémukoľvek matričnému úradu.
Matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 199 €.
Snúbenec - slovenský občan predkladá matrike k sobášu s cudzincom tieto doklady:
1.
2.
3.
4.

Rodný list
Doklad o štátnom občianstve
Potvrdenie o trvalom pobyte
Úmrtný list zomrelého manžela, ak ide o vdovca alebo vdovu alebo právoplatný
rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
5. Doklad o rodnom čísle

Poznámka: Doklady 2., 3., 5. možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.
Ak ide o občana trvale žijúceho v zahraničí, ten predkladá: 1) potvrdenie o pobyte vydané
príslušným úradom cudzieho štátu; 2) doklad o štátnom občianstve môže nahradiť
predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

Postup pri uzavretí manželstva v zahraničí:
Od účinnosti zákona č.14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.154/1994 Z.z. o
matrikách, t.j. od 1.2.2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti
na uzavretie manželstva v cudzine. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť
manželstvo v cudzine sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu
alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto
skutočnosti.

Určenia otcovstva
Pred narodením dieťaťa alebo po narodení dieťaťa - musia prísť matka i otec dieťaťa osobne a
predložia obaja OP a rodné listy (ak je matka rozvedená viac ako 300 dní, tak predloží aj
právoplatný rozsudok o rozvode, ak je vdova, úmrtný list bývalého manžela).
Tlačivo si môžete stiahnuť na internetovej stránke Obce Kovarce – Matričný úrad.
( 2 x príloha)

Žiadosť o vydanie rodného alebo sobášneho listu bez koncovky slovenského
prechyľovania
V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko
uvedenie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada. Písomnú
žiadosť môžu podať ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa,
- platné občianske preukazy rodičov žiadateľa v prípade ak ide o neplnoletú osobu,
- rodný list,
- žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania,
- písomný súhlas s úpravou priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania - maloletá
osoba staršia ako 15 rokov s osvedčeným podpisom.
Poplatok: 5 € za nový matričný doklad
Tlačivo si môžete stiahnuť na internetovej stránke Obce Kovarce – Matričný úrad.
(1 x príloha)

Vybavenie späťvzatie priezviska po rozvode manželstva
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné
priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva
matričnému úradu oznámiť, že opäť prijíma svoje predchádzajúce priezvisko.
Žiadosť sa podáva na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva.
Doklady:
Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode manželstva;
Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia);
sobášny list;
platný občiansky preukaz;
Poplatok: bez poplatku.
Tlačivo si môžete stiahnuť na internetovej stránke Obce Kovarce – Matričný úrad.
(1 x príloha)

Úmrtie:
Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť.
Matrika zapíše úmrtie občana do knihy úmrtí, vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na
pohreb.
Doklady:
List o prehliadke mŕtveho - vystaví prehliadajúci lekár,
Občiansky preukaz zomretého (pri cudzincoch cestovný doklad),
Úmrtie vybavujú pozostalí zomretého osobne alebo prostredníctvom pohrebnej služby na
základe splnomocnenia pozostalých,
Poplatky: bez poplatku.

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky:
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzv. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo
umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (manžel, rodičia, deti, vnuci,
súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba),
- správny poplatok 5 € za každý exemplár.
Doklady:
- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
- iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah
žiadateľa k osobe, ktorej sa matričný výpis týka.

Vybavenie zápisu do osobitnej matriky
– ak narodenie, sobáš, úmrtie nastalo v cudzine
Pri podaní žiadosti o zápis do osobitnej matriky je potrebné predložiť príslušný matričný
doklad /RL, SL,ÚL/ preložený slovenským súdnym tlmočníkom do slovenského jazyka,
rodný list, OP, sobášny list rodičov, v prípade potreby aj právoplatný rozsudok o rozvode
predchádzajúceho manželstva.
Občanom, ktorým bolo udelené štátne občianstvo SR aj listinu o udelení štátneho občianstva a
osvedčenie o štátnom občianstve.
Doklady sú zaslané na osobitnú matriku, ktorá po vybavení zasiela matričný doklad späť na
matriku, ktorá žiadosť vybavovala a následne Vás vyzve na prevzatie dokladu.
Tlačivo si môžete stiahnuť na internetovej stránke Obce Kovarce – Matričný úrad.
( 3 x príloha)

Osobitná matrika:
Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky - narodenie, uzavretie manželstva,
úmrtie, ktoré nastali v cudzine, zapisujú sa do osobitnej matriky.
Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.
Zápis do osobitnej matriky sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričnú
úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR
alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.
Osobitná matrika neprijíma žiadosti o zápis osobne, občan môže oznámiť matričnú udalosť
len jednému z uvedených orgánov.
Za maloleté dieťa žiada o zápis o narodení rodič dieťaťa.
Pri zápise do osobitnej matriky je potrebné predložiť nasledovné doklady:
- cudzozemský matričný doklad (rodný list, sobášny list, úmrtný list) úradne preložený
slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje iba
z jazyka českého,
- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým má Slovenská republika podpísanú Zmluvu
o právnej pomoci, platia všetky doklady bez ďalšieho overovania. Ak ide o štát, ktorý
pristúpil na Dohovor, ktorým sa ruší legalizácia dokladov, doklady potrebné k
uzavretiu
manželstva
musia
mať
osvedčovaniu
doložku
Apostille.
Ak ide o štát, s ktorým nemá SR podpísaný dohovor o uznaní dokladov, je potrebná
tzv.superlegalizácia.
- platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR,
- ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr.rozsudok o rozvode, sobášny
list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, zápis o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa
nie sú zosobášení, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez koncovky slovenského
prechyľovania a pod.
K zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta
narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri
cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré v cudzozemskom matričnom
doklade spravidla nie sú uvedené.
Zápisy do osobitnej matriky sú bez poplatku.

