Uzavretie manželstva
Ţiadosť o uzavretie manţelstva sa podáva na príslušnom matričnom úrade podľa trvalého
bydliska jedného zo snúbencov. K spísaniu ţiadosti o uzavretie manţelstva musia byť na
matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.
Doklady na uzavretie manţelstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či
manţelstvo snúbenci uzatvoria pred orgánom štátu alebo cirkvi.
Pri cirkevnom sobáši sa ţiadosť o uzavretie manţelstva podáva na matričnom úrade podľa sídla
farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.
Ţiadosť o uzavretie manţelstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na poţiadanie vydá
matrikárka.
K žiadosti je potrebné pripojiť:







rodné listy snúbencov,
platné občianske preukazy,
právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manţelstva (u rozvedených),
úmrtný list (u ovdovelých),
právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manţelstvo (u maloletých od 16 do 18
rokov),
cudzinci predloţia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj
s vyšším overením tzv. apostillou), doklad o štátnom občianstve, doklad o pobyte,
potvrdenie o osobnom stave, doklad, ktorým moţno preukázať totoţnosť a doklad o právnej
spôsobilosti na uzavretie manţelstva.

Snúbenci sa môţu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo
či si ponechajú kaţdý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich
spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú kaţdý
svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si
jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom
spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má uţ dieťa, ktorého otec nie je známy, môţe sa so snúbencom dohodnúť, ţe ich
spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska
sa manţel matky nestáva.
Ak ţeních alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa
uzavretím manţelstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môţe vykonať len podľa
osobitných predpisov.
Poplatky:


20.- € - vykonanie občianskeho obradu uzavretia manţelstva

Vybavuje: matrikárka - Mária Šúleková,
telefón: 00421 - 44 - 5547 460,
e-mail: maria.sulekova@zavaznaporuba.sk, matrika@zavaznaporuba.sk
Doba vybavenia: na počkanie

