Mesto Banská Štiavnica
Matričný úrad
Námestie sv. Trojice č.3 (budova Rubigall)
969 24 Banská Štiavnica
tel: 045/6949635
fax: 045/6921207
matrikárka mesta: Mgr. Miroslava Celderová
e-mail: miroslava.celderova@banskastiavnica.sk
zástupkyňa matrikárky: Jarmila Simonidesová
Spádové obce matričného obvodu:
Banská Štiavnica, Banský Studenec, Ilija, Močiar Podhorie.
Pôsobnosť matričného úradu
Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, ale spracúva,
zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú resp. sa udiali v
tomto obvode, bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

HLAVNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI
ZÁPIS NOVORODENCA
- narodeného z manželstva: otec dieťaťa matričnému úradu predloží sobášny list, svoj
a manželkin platný občiansky preukaz.
- ak rodičia nie sú zosobášení: otec dieťaťa matričnému úradu predloží Zápis o uznaní
otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, svoj a partnerkin platný občiansky preukaz.
Ak rodičia nespísali Zápis o uznaní otcovstva pred narodením dieťaťa, tak do matričného
úradu prídu obaja rodičia a tento zápis spíšu po narodení dieťaťa. Predložia svoje platné
občianske preukazy, rozvedená matka predloží aj právoplatný rozsudok o rozvode
manželstva, vdova predloží úmrtný list manžela.
ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA
- ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu
- tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva sa vyplňuje v kancelárii matričného úradu za
prítomnosti oboch snúbencov
- matričnému úradu snúbenci predložia platné občianske preukazy, rodné listy,
u rozvedených aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, u ovdovelých aj úmrtný list
zosnulého manželského partnera. Ak snúbenci majú spoločné dieťa predložia aj rodný list
tohto dieťaťa. V prípade, že snúbenica má maloleté dieťa, u ktorého nie je určený otec, a
toto dieťa bude používať priezvisko určené dohodou snúbencov po uzavretí manželstva, aj
rodný list tohto dieťaťa.
- ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo spádových obcí
matričného obvodu, v ktorom sa budú sobášiť
- tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva sa vyplňuje v kancelárii matričného úradu
príslušného podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov za prítomnosti oboch
snúbencov
- matričnému úradu snúbenci predložia platné občianske preukazy, rodné listy,
u rozvedených aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, u ovdovelých aj úmrtný list

zosnulého manželského partnera. Ak snúbenci majú spoločné dieťa predložia aj rodný list
tohto dieťaťa. V prípade, že snúbenica má maloleté dieťa, u ktorého nie je určený otec, a
toto dieťa bude používať priezvisko určené dohodou snúbencov po uzavretí manželstva, aj
rodný list tohto dieťaťa. Tento matričný úrad vykoná kontrolu osobných údajov
snúbencov, potvrdí Žiadosť o uzavretie manželstva a vystaví snúbencom povolenie na
uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom (tzv. delegovanie
sobáša – správny poplatok 20€). Potvrdená Žiadosť o uzavretie manželstva a vydané
Povolenie k uzavretiu manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom sa
predloží tomu matričnému úradu, v ktorom sa manželstvo bude uzavierať.
- ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:
- pri príprave uzavretia manželstva občana/občianky SR s cudzím štátnym
občanom/cudzou štátnou občiankou na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s
matričným úradom.
- tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva sa vyplňuje v kancelárii matričného úradu
príslušného podľa trvalého pobytu snúbenca/snúbenice v SR (resp. (resp. podľa
posledného trvalého pobytu v SR) za prítomnosti oboch snúbencov.
- cudzí štátny občan/cudzia štátna občianka predloží matričnému úradu platný cestovný
doklad, rodný list (platnosť v SR 6 mesiacov od dátumu jeho vydania!), osvedčenie o
právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (platnosť v SR 6 mesiacov od dátumu jeho
vydania!), u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, u ovdovených
úmrtný list zosnulého manželského partnera,
- ak je domovským štátom cudzinca/cudzinky krajina, s ktorou SR má podpísaný Haagsky
dohovor o Apostille (osvedčenie verejnej listiny), musia byť ním/ňou predkladané verejné
listiny opatrené osvedčovacou doložkou Apostille;
- ak je domovským štátom cudzinca/cudzinky krajina, s ktorou SR nemá podpísaný
Haagsky dohovor, musia byť ním/ňou predkladané verejné listiny potvrdené tzv.
konzulárnou superlegalizáciou,
- listiny musia byť súdnym prekladateľom preložené do slovenského jazyka /okrem
dokladov v češtine/;
- ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu
na štátne občianstvo snúbencov):
- predložia všetky potrebné osobné doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch
a spisujú žiadosť o uzavretie manželstva v ktoromkoľvek matričnom úrade;
Žiadosť o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi:
- sa spisuje na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola, v ktorom sa budú snúbenci
sobášiť
- v tomto prípade sa nevydáva delegovanie sobáša
ÚMRTIE
Vybavovanie úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu
- predkladajú sa Listy o prehliadke mŕtveho minimálne v troch exemplároch, občiansky
preukaz zosnulého (pri cudzincoch cestovný doklad), dokladá sa: rodný list, sobášny list,
úmrtie vybavujú pozostalí zosnulého priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby
úkon nie je spoplatnený

ÚRADNÝ VÝPIS
Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo
umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo
obdobnej starostlivosti.
Spôsob vyžiadania: osobne v kancelárii matričného úradu alebo písomne
Potrebné doklady:
občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k
osobe, ktorej matričný výpis žiada!
Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované
alebo opatrené overovacou doložkou Apostille, ak Slovenská republika nemá s krajinou
určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín!
SPRÁVNE POPLATKY MATRIČNÉHO ÚRADU
Správne poplatky vyberané na Matričnom úrade Mesta Banská Štiavnica v zmysle
zákona 145/1995 Z.z. v platnom znení. Účinnosť od 1.1.2018
Správne poplatky je možné uhrádzať na číslo účtu: IBAN: SK53 0200 0000 0000 1452 5422,
ŠS 133, do správy pre prijímateľa uveďte svoje priezvisko.

Vyhotovenie fotokópie dokumentu, za každú začatú stranu
Vydanie matričného dokladu (rodný, sobášny, úmrtný list)
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík
Žiadosť o zápis do Osobitnej matriky, matričnej udalosti, ktorá nastala v zahraničí
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi SR (položka 18, písm. a)
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi
občanmi SR (položka 18, písm. b)
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej doby (pol. 18, písm. c)
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti (položka 18,písm.d
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami (položka 18, písm. e)
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom (položka 18, písm. f
Uzavretie manželstva medzi cudzincami (položka 18, písm. g)
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
(položka 18, písm. h)
Osvedčenie podpisu (za jeden podpis)
Osvedčenie fotokópie za každú (aj začatú) stranu originálu, (slovenský text)

EUR
2€
5€
2€
10 €
20 €
20 €
20 €
70 €
35 €
70 €
200 €
200 €
2€
2€

Sobášne dni: sobota - sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky
Sobášne hodiny: sobota : od 13:00 - 18:00 hod
Sobášna miestnosť – nachádza sa v budove Mestského úradu Banskej Štiavnice, Radničné
nám. č.1, 969 01 Banská Štiavnica, prípadne iné vhodné miesto povolené Matričným úradom
v Banskej Štiavnici
RADY, ODPORÚČANIA
Postup pred uzavretím manželstva
št. občan SR predloží najmenej 7 dní matričnému úradu podľa trvalého pobytu uzavretia manželstva
doklady:
- rodný list
- občiansky preukaz alebo doklad o št. občianstve, potvrdenie o pobyte,doklad o rodnom č.
alebo platný cestovný pas
- úmrtný list – vdovec
- právoplatný rozsudok o rozvode – rozvedený, alebo inú verejnú listinu ktorá dokazuje zánik
manželstva
Neplnoletá osoba, staršia ako 16 rokov obmedzená spôsob.na právne úkony – Prpl. Rozhodnutie súdu
o povolení uzavrieť manželstvo.
Ak ide o uzavretie manželstva cirkevného vypisuje sa Žiadosť o uzavretie manželstva na matrike v
sídle pôsobnosti kostola.
Cudzinec je povinný predložiť matrike najmenej 14 dní tieto doklady: Matrika pošle Oznámenie o
podaní žiadosti na Cudzineckú políciu v BB.
- rodný list
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
- doklad o pobyte
nesmú byť staršie ako 6 mesiacov
- potvrdenie o osobnom stave
- doklad, ktorým je možno preukázať totožnosť Pas/ Občiansky
- úmrtný list – vdovec
- právoplatný rozsudok o rozvode – rozvedený
všetky doklady musia byť preložené do slov. jazyka súdnym prekladateľom ak treba s
Apostillou/Superlegalizáciou. České doklady sa nemusia prekladať
Ak má matrika pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom požiada
príslušný Okresný úrad o ich preverenie = urobíme záznam

Chcete uzavrieť manželstvo v zahraničí? - Dôležité upozornenie
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 a právnej
spôsobilosti na uzavretie manželstva. 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.
Uzavreli ste manželstvo, narodilo sa Vám dieťa, zomrel Váš príbuzný v cudzine ?
Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú
do Osobitnej matriky pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje
zastupiteľský úrad SR v zahraničí, alebo matričný 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. Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Upozornenie : Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže
oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.
Predkladané doklady:
- originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/
úradne preložený (súdnym prekladateľom) do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len
z jazyka českého
- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o
právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j.
legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/
-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, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez koncovky
slovenského prechyľovania a pod.
Prílohy:
Príloha č. 1 – zápis o narodení
Príloha č. 2 - zápis o uzavretí manželstva
Príloha č. 3 - zápis o úmrtí
Vzory zápisov je možné použiť na predbežné zhromažďovanie údajov.
Najmä 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 na cudzozemskom matričnom
doklade spravidla nie sú uvedené.
Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatnené.
Odporúčanie : Pred uzavretím manželstva kontaktujte náš matričný úrad osobne, telefonicky,
elektronickou poštou!
Bolo Vám udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky?
Po udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky si občan potrebuje zabezpečiť osobné identifikačné doklady. Na vydanie občianskeho preukazu Slovenskej republiky sa vyžaduje
rodný, resp. sobášny list vydaný na to určeným matričným úradom - osobitnou matrikou. O
zápis požiada osoba, ktorá získala štátne občianstvo SR, prostredníctvom matričného úradu
podľa miesta svojho trvalého pobytu v SR. O zápis narodenia maloletých detí, ktorým bolo
tiež udelené štátne občianstvo SR, žiada rodič.
Zápis do osobitnej matriky nie je spoplatnený.
Chcete zmeniť meno alebo priezvisko ?
Novela zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku /zákonom č. 13/2006 Z. z. s účinnosťou
od 1. februára 2006/ priniesla mnoho zmien, napr. možnosť určenia druhého a tretieho mena,
možnosť zmeny cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak, možnosť
zmeny priezviska jedného z manželov, ak nemajú spoločné priezvisko /podľa dohody pri
uzatváraní manželstva/, možnosť používať len jedno priezvisko u osôb, ktoré majú dve a viac
priezvisk, zrušenie určeného druhého alebo tretieho mena...
Tieto úkony vykonáva v zmysle § 2a a § 7 citovaného zákona matričný úrad, na ktorom je
zapísaná matričná udalosť /nie podľa trvalého bydliska/ na základe písomného oznámenia
alebo písomného vyhlásenia /podľa druhu zmeny/ občana, o ktorého meno alebo priezvisko
ide. V prípade dieťaťa podáva písomné oznámenie alebo vyhlásenie zákonný zástupca.

V prílohe sú k dispozícii tlačivá k nasledovným druhom zmien
Príloha tlačív:
Určenie 2. a 3. mena pre maloleté dieťa do 15 rokov
Určenie 2. a 3. mena pre neplnoleté dieťa od 15 do 18 rokov – dvojstrana
Určenie 2. a 3. mena pre plnoletú osobu
Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre maloleté dieťa do 15
rokov
5. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre neplnoleté dieťa od 15
do 18 rokov
6. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre plnoletú osobu
7. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov
8. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre neplnoleté od 15 do 18 rokov –
dvojstrana
9. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre plnoletú osobu
10. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov
11. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre neplnoleté dieťa od 15 do 18
rokov - dvojstrana
12. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre plnoletú osobu
13. Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva
14. Zmena mena osvojencovi súhlasným vyhlásením rodičov
1.
2.
3.
4.

Tlačivá sú použiteľné na podanie príslušného oznámenia alebo vyhlásenia osobne alebo
poštou. V prípade podania poštou musia byť podpisy úradne osvedčené! Podanie
elektronickou poštou zatiaľ nie je akceptovateľné!

Príloha č.1

Zápis

o

narodení

Spísaný dňa na Matričnom úrade v Banskej Štiavnici s/so, .................., rod. .............,
trvalý pobyt ......................., okres Banská Štiavnica za účelom vykonania zápisu narodenia do
Osobitnej matriky občanov SR narodených v cudzine a vydania rodného listu /§ 23 zák. č.
154/1994 Z. z. a § 35 Vyhl. č. 302/1994 Z. z../

Meno a priezvisko: ....................
dátum narodenia: ......................
rodné číslo: ...................
miesto narodenia, okres, štát: ................., okres ............, ..................štát
pohlavie: ...................
štátne občianstvo: ..................
Údaje o rodičoch:
Meno a priezvisko otca: .............. rodený ................
dátum a miesto narodenia: ..............., ............, okres.................. štát .............
rodné číslo: ...............
trvalý pobyt: ........................
štátne občianstvo: .....................

Meno a priezvisko matky: .....................
rodné priezvisko matky: .............
dátum a miesto narodenia: ................., ..........., okres ................,štát...........
rodné číslo: ...............
trvalý pobyt: .........................
štátne občianstvo: ...............................
Čestne vyhlasujem, že údaje v zápise sú pravdivé. Svojím podpisom potvrdzujem
správnosť uvedených údajov.
podpis žiadateľa .........................................
OP: ..............., dátum vydania ............., vydaný ..................
Správnosť podpisu žiadateľa a jeho totožnosť overuje:
.......................................
podpis a pečiatka

Príloha č.2

Zápis

o

uzavretí

manželstva

Spísaný dňa ....... na Matričnom úrade v Banskej Štiavnici s ...........,
rodeným .............., bytom ................... , okres ............... za účelom vykonania zápisu uzavretia
manželstva do MV SR – sekcia verejnej správy, odbor matrík, Osobitnej matriky občianky
SR, zosobášenej v cudzine a vydania sobášneho listu ( § 23 zák. č. 154/1994 Z. z. a § 35
Vyhl. č. 302/1994 Z. z.).
Deň, mesiac a rok uzavretia manželstva: ...................
Miesto uzavretia manželstva, okres a štát: ..........., okres ...........
Ženích:
Meno a priezvisko: ..........
dátum narodenia: ...............
miesto narodenia, okres a štát: .........., okres ........., .......... republika
rodné číslo: ......................
stav pred uzavretím manželstva: ................
trvalý pobyt v čase uzavretia manželstva: ...........................
štátne občianstvo terajšie: ......................
Otec ženícha:
Meno a priezvisko: .................. rodený ................
dátum a miesto narodenia: .............., .............., okres ..............., štát .............
Matka ženícha:
Meno a priezvisko: .................. rod. ................
dátum a miesto narodenia: ................., ................, okres .................. štát ............

Nevesta:
Meno a priezvisko: ..................
dátum narodenia: ........................
miesto narodenia, okres a štát: ..............., okres ..........., štát ...........
rodné číslo: .....................
stav pred uzavretím manželstva: ....................
trvalý pobyt v čase uzavretia manželstva: .................................
štátne občianstvo terajšie: .........................
Otec nevesty:
Meno a priezvisko: ...................... rod...................
dátum a miesto narodenia: .............., .................., okres ..............., štát ..............
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Matka nevesty:
Meno a priezvisko: .................rod. ...............
dátum a miesto narodenia: ..............., ..........., okres ............., štát .............

Svedkovia: 1. ..............
dátum narodenia .................. /ak bol svedok občan SR, tak jeho rodné číslo/
2. ......................
dátum narodenia ....................
Snúbenci sa dohodli na priezvisku takto:
ponechajú si svoje doterajšie priezviská: .....................
- .........................
priezviskom spoločných detí bude:
.................... - ........................
Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov.

podpis žiadateľa ..........................................
OP: ......................., dátum vydania ....................., OR PZ Žiar nad Hronom

Správnosť podpisu žiadateľa a jeho totožnosť overuje:
.......................................................
podpis a pečiatka

Príloha č.3

Zápis o úmrtí
Spísaný dňa.........................na Matričnom úrade v Banskej Štiavnici s...............................
..................................................... vzťah k zomretému .................................
bytom.......................................................................................................................................
za účelom vykonania zápisu úmrtia do osobitnej matriky občanov SR, ktorí zomreli v cudzine
a vydania úmrtného listu / § 23 zák.č.154/94 Z.z. a § 35 vyhl.č.302/94 Z.z./
Meno a priezvisko zomretého ...................................................................................................
rodné priezvisko zomretého ......................................................................................................
Deň, mesiac a rok úmrtia ..........................................................................................................
Miesto úmrtia......................................................... okres............................................................
štát................................................................................................................................................
Štátne občianstvo ........................................................................................................................
Číslo dokladu totožnosti ............................................ vydaný .................................................
/obč. preukaz, cestovný pas/
/kedy a kým/
Trvalý pobyt ...............................................................................................................................
Deň,mesiac a rok narodenia ......................................................................................................
miesto narodenia .................................................. okres ............................................................
/v cudzine štát/
Pohlavie ................. rodinný .stav ........................... zdravot. poisťovňa ................................
Zápis bol vyhotovený na základe predložených dokladov, podľa obč.preukazu, resp.pasu
a úmrtného listu preloženého súdnym tlmočníkom.
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov.
Podpis žiadateľa....................................
Obč.preukaz/pas/č.:...............................
Vydaný. ................................................

tlačivo č.1

Oznámenie
o určení druhého a tretieho mena podľa § 2a zákona NR SR č. 300/1993 Z.
z. o mene a priezvisku v platnom znení
/pre maloleté dieťa do 15 rokov/

Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Meno a priezvisko otca:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:

......................................
.......................................
......................................
........................................

Meno a priezvisko matky:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Miesto narodenia:
Trvalé bydlisko:

........................................
.......................................
........................................
.......................................
.......................................

V súlade s § 2a zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006
Z. z. Vám oznamujeme, že vyššie uvedenému dieťaťu k doterajšiemu menu ...............
určujeme druhé a tretie meno .................. ................. a žiadame, aby bolo/i dodatočne
zapísané do knihy narodení.
v ....................................
dátum ................................

.....................................
podpis otca
č.OP:
vydaný..............

...................................
podpis matky
č.OP:
vydaný................

Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musia byť
podpisy úradne osvedčené/

Predložené doklady:
 Rodný list dieťaťa
 Občianske preukazy rodičov

tlačivo č.2

Oznámenie
o určení druhého a tretieho mena podľa § 2a zákona NR SR č. 300/1993 Z.
z. o mene a priezvisku v platnom znení
/pre neplnoleté dieťa od 15 do 18 rokov/

Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Meno a priezvisko otca:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:

......................................
.......................................
......................................
........................................

Meno a priezvisko matky:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Miesto narodenia:
Trvalé bydlisko:

........................................
.......................................
........................................
.......................................
.......................................

V súlade s § 2a zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006
Z. z. Vám oznamujeme, že vyššie uvedenému dieťaťu k doterajšiemu menu ...............
určujeme druhé a tretie meno .................. ................. a žiadame, aby bolo/i dodatočne
zapísané do knihy narodení.

v ....................................
dátum ................................

.....................................
podpis otca
č.OP:
vydaný..............

...................................
podpis matky
č.OP:
vydaný................

Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musia byť
podpisy úradne osvedčené/
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Vyjadrenie dieťaťa:
Súhlasím, aby mi bolo určené druhé a tretie meno ............................... .

........................................
úradne osvedčený podpis
/§ 2a zák. č. 300/1993 Z. z./

v .............................
dátum .....................

Osvedčujúci orgán:

Predložené doklady:
 Rodný list dieťaťa
 Občianske preukazy rodičov
 Občiansky preukaz dieťaťa

tlačivo č.3

Oznámenie
o určení druhého a tretieho mena podľa § 2a zákona NR SR č. 300/1993 Z.
z. o mene a priezvisku v platnom znení
/pre plnoletú osobu/

Žiadateľ/ka
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:

......................................
......................................
......................................
.......................................
......................................
........................................

V súlade s § 2a zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č.
13/2006 Z. z. Vám oznamujem, že si k svojmu menu ............... určujeme druhé a tretie
meno .................. ................. a žiadam, aby bolo/i dodatočne zapísané do knihy narodení.

v ....................................
dátum ................................

.....................................
podpis žiadateľa/ky
č.OP:
vydaný..............
Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musia byť
podpisy úradne osvedčené/

Predložené doklady:
 Rodný list dieťaťa
 Občiansky preukaz

tlačivo č.4

Oznámenie
o zrušení druhého a tretieho mena v knihe narodení podľa § 2b zákona
NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v platnom znení
/pre maloleté dieťa do 15 rokov/

Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Meno a priezvisko otca:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:

......................................
.......................................
......................................
........................................

Meno a priezvisko matky:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Miesto narodenia:
Trvalé bydlisko:

........................................
.......................................
........................................
.......................................
.......................................

V súlade s § 2b zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v platnom znení Vám
oznamujeme, že rušíme druhé meno .................. a tretie meno ................ vyššie uvedeného
dieťaťa zapísané do knihy narodení.

v ....................................
dátum ................................

.....................................
podpis otca
č.OP:
vydaný..............

...................................
podpis matky
č.OP:
vydaný................

Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musia byť
podpisy úradne osvedčené/

Predložené doklady:
 Rodný list dieťaťa
 Občianske preukazy rodičov

tlačivo č.5

Oznámenie
o zrušení druhého a tretieho mena v knihe narodení podľa § 2b zákona
NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v platnom znení
/pre neplnoleté dieťa od 15 do 18 rokov/

Meno a priezvisko dieťaťa:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Meno a priezvisko otca:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:

......................................
.......................................
......................................
........................................

Meno a priezvisko matky:
Dátum a miesto narodenia:
Rodné číslo:
Miesto narodenia:
Trvalé bydlisko:

........................................
.......................................
........................................
.......................................
.......................................

V súlade s § 2b zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v platnom znení Vám
oznamujeme, že rušíme druhé meno .................. a tretie meno ................ vyššie uvedeného
dieťaťa zapísané do knihy narodení.

v ....................................
dátum ................................

.....................................
podpis otca
č.OP:
vydaný..............

...................................
podpis matky
č.OP:
vydaný................

Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musia byť
podpisy úradne osvedčené/
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Vyjadrenie dieťaťa:
Súhlasím, aby moje druhé meno ......................... a tretie meno .........................
zapísané v knihe narodení bolo zrušené.

......................................
podpis dieťaťa
č.OP:
vydaný ..............

v .........................
dátum ................
Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musia byť
podpisy úradne osvedčené/

Predložené doklady:
 Rodný list dieťaťa
 Občianske preukazy rodičov
 Občiansky preukaz dieťaťa

tlačivo č.6

Oznámenie
o zrušení zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení podľa § 2b
zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v platnom znení
/pre plnoletú osobu/

Žiadateľ/ka:
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:

......................................
......................................
......................................
.......................................
......................................
........................................

V súlade s § 2b zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v platnom znení Vám
oznamujem, že rušíme svoje druhé meno .................. a svoje tretie meno ................ zapísané
do knihy narodení.

v ....................................
dátum ................................

...................................
podpis žiadateľa/ky
č.OP:
vydaný................

Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musia byť
podpisy úradne osvedčené/

Predložené doklady:
 Rodný list dieťaťa
 Občiansky preukaz

tlačivo č.7

VYHLÁSENIE
o zmene slovenského mena na jeho cudzojazyčný ekvivalent
podľa § 7 ods. l písm. a) zák. č. 300/1993 Z. z. v platnom znení
/pre maloleté dieťa do 15/

Meno a priezvisko dieťaťa
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

Meno a priezvisko otca
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt

................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

Meno a priezvisko matky
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt

................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

Podpísaní rodičia vyhlasujem, že slovenské meno vyššie uvedeného dieťaťa
............................................ má cudzojazyčný ekvivalent .........................................
/z .......................... jazyka/, a žiadame, aby bola vykonaná zmena zápisu mena nášho
dieťaťa v knihe narodení na tento ekvivalent.
v ..............................
dátum: .....................

..................................
podpis otca dieťaťa

.......................................
podpis matky dieťaťa

Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musia byť
podpisy úradne osvedčené/
K vyhláseniu sa prikladá:
- Rodný list dieťaťa
- Potvrdenie Zastupiteľského úradu ................................................................... o používaní cudzojazyčného
ekvivalentu mena /dokladá sa len v prípade, ak cudzojazyčná podoba mena nie je uvedená v zozname mien/
- Občianske preukazy rodičov dieťaťa

tlačivo č.8

VYHLÁSENIE
o zmene slovenského mena na jeho cudzojazyčný ekvivalent
podľa § 7 ods. l písm. a) zák. č. 300/1993 Z. z. v platnom znení
/pre neplnoleté dieťa od 15 do 18 rokov/

Meno a priezvisko dieťaťa
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

Meno a priezvisko otca
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt

................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

Meno a priezvisko matky
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt

................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

Podpísaní rodičia vyhlasujem, že slovenské meno vyššie uvedeného dieťaťa
............................................ má cudzojazyčný ekvivalent .........................................
/z .......................... jazyka/, a žiadame, aby bola vykonaná zmena zápisu mena nášho
dieťaťa v knihe narodení na tento ekvivalent.
v .............................
dátum: ...................

..................................
podpis otca dieťaťa

.......................................
podpis matky dieťaťa

Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musia byť
podpisy úradne osvedčené/
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Vyjadrenie dieťaťa:
Súhlasím, aby bola vykonaná zmena môjho slovenského mena ......................................
na cudzojazyčný ekvivalent ................................................. .

...........................................
úradne osvedčený podpis
/ § 7 ods. 4 zák. č. 300/1993 Z. z./

v ...........................
dátum ...................

K vyhláseniu sa prikladá:
- Rodný list dieťaťa
- Potvrdenie Zastupiteľského úradu ................................................................... o používaní cudzojazyčného
ekvivalentu mena /dokladá sa len v prípade, ak cudzojazyčná podoba mena nie je uvedená v zozname mien/
- Občiansky preukaz dieťaťa
- Občianske preukazy rodičov dieťaťa

tlačivo č.9

VYHLÁSENIE
o zmene cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent
podľa § 7 ods. l písm. a) zák. č. 300/1993 Z. z. v platnom znení
/pre plnoletú osobu/

Žiadateľ:
Meno a priezvisko

................................................................................

Dátum a miesto narodenia

...............................................................................

Rodné číslo

...............................................................................

Trvalý pobyt

................................................................................

Vyhlasujem, že cudzojazyčné meno

..............................................

má slovenský ekvivalent .............................................. a žiadam, aby bola vykonaná zmena
zápisu môjho mena na tento ekvivalent.

v ................................
dátum: ......................

...........................................
podpis žiadateľa
Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu, v opačnom prípade musí byť
podpis úradne osvedčený/

K vyhláseniu sa prikladá:
- Rodný list
- Potvrdenie Zastupiteľského úradu ........................................................... o používaní cudzojazyčného
ekvivalentu mena /dokladá sa len v prípade, ak cudzojazyčná podoba mena nie je uvedená v zozname mien/
- Občiansky preukaz

tlačivo č.10

VYHLÁSENIE
o zmene cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent
podľa § 7 ods. l písm. a) zák. č. 300/1993 Z. z. v platnom znení
/pre maloleté dieťa do 15/

Meno a priezvisko dieťaťa
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

Meno a priezvisko otca
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt

................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

Meno a priezvisko matky
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt

................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

Podpísaní rodičia vyhlasujem, že cudzojazyčné meno vyššie uvedeného dieťaťa
............................................ má slovenský ekvivalent ......................................
a žiadame, aby bola vykonaná zmena zápisu mena nášho dieťaťa v knihe narodení na
tento ekvivalent.
v ..............................
dátum: ....................

..................................
podpis otca dieťaťa

.......................................
podpis matky dieťaťa

Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musia byť
podpisy úradne osvedčené/

K vyhláseniu sa prikladá:
- Rodný list dieťaťa
- Potvrdenie Zastupiteľského úradu ................................................................... o používaní cudzojazyčného
ekvivalentu mena /dokladá sa len v prípade, ak cudzojazyčná podoba mena nie je uvedená v zozname mien/
- Občianske preukazy rodičov dieťaťa

tlačivo č.11

VYHLÁSENIE
o zmene cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent
podľa § 7 ods. l písm. a) zák. č. 300/1993 Z. z. v platnom znení
/pre neplnoleté dieťa od 15 do 18 rokov/

Meno a priezvisko dieťaťa
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

Meno a priezvisko otca
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt

................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

Meno a priezvisko matky
Dátum a miesto narodenia
Rodné číslo
Trvalý pobyt

................................................................................
...............................................................................
...............................................................................
................................................................................

Podpísaní rodičia vyhlasujem, že cudzojazyčné meno vyššie uvedeného dieťaťa
............................................ má slovenský ekvivalent .........................................
/z .......................... jazyka/, a žiadame, aby bola vykonaná zmena zápisu mena nášho
dieťaťa v knihe narodení na tento ekvivalent.

v ..............................
dátum: ....................
..................................
podpis otca dieťaťa

.......................................
podpis matky dieťaťa

Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musia byť
podpisy úradne osvedčené/
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Vyjadrenie dieťaťa:
Súhlasím, aby bola vykonaná zmena môjho cudzojazyčného mena ...............................
na slovenský ekvivalent ............................................... .

...........................................
úradne osvedčený podpis
/ § 7 ods. 4 zák. č. 300/1993 Z. z./

v ...........................
dátum ...................

Osvedčujúci orgán:

K vyhláseniu sa prikladá:
- Rodný list dieťaťa
- Potvrdenie Zastupiteľského úradu ................................................................... o používaní cudzojazyčného
ekvivalentu mena /dokladá sa len v prípade, ak cudzojazyčná podoba mena nie je uvedená v zozname mien/
- Občiansky preukaz dieťaťa
- Občianske preukazy rodičov dieťaťa

tlačivo č.12

VYHLÁSENIE
o zmene cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent
podľa § 7 ods. l písm. a) zák. č. 300/1993 Z. z. v platnom znení
/pre plnoletú osobu/

Žiadateľ:
Meno a priezvisko

................................................................................

Dátum a miesto narodenia

...............................................................................

Rodné číslo

...............................................................................

Trvalý pobyt

................................................................................

Vyhlasujem, že cudzojazyčné meno

..............................................

má slovenský ekvivalent .............................................. a žiadam, aby bola vykonaná zmena
zápisu môjho mena na tento ekvivalent.
v ...........................
dátum: ................

...........................................
podpis žiadateľa
Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musí byť
podpis úradne osvedčený/

K vyhláseniu sa prikladá:
- Rodný list
- Potvrdenie Zastupiteľského úradu ................................................................... o používaní cudzojazyčného
ekvivalentu mena /dokladá sa len v prípade, ak cudzojazyčná podoba mena nie je uvedená v zozname mien/
- Občiansky preukaz

tlačivo č.13
(meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa/ky)

Mesto Banská Štiavnica
Matričný úrad
Námestie sv. Trojice č.1
Banská Štiavnica

Vec: Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva.
Moje manželstvo s ..., rodeným/-ou ....., narodeným/-ou dňa ......, v ..., uzavreté
dňa ...., na Matričnom úrade v ....., bolo právoplatným rozhodnutím Okresného súdu v ......,
zo dňa ......, č. j. ......, právoplatnosť nadobudlo dňa ..... r o z v e d e n é.
Oznamuje, že prijímam opäť svoje skoršie priezvisko:
..............................................
Právoplatné rozhodnutie o rozvode prikladám spolu so sobášnym listom a žiadam, aby
toto moje oznámenie bolo vyznačené v príslušnej matrike.
Rodné číslo: ........................................
Trvalé bydlisko: ...................................................................
Číslo OP, dátum vydania, kým vydaný: ...................................................

v ...................................
dátum...........................
––––––––––––––––––––––
podpis žiadateľa/ky

Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musí byť
podpis úradne osvedčený/

tlačivo č.14

Vyhlásenie
o zmene mena /mien/ alebo určení ďalšieho mena /mien/ osvojencovi
súhlasným vyhlásením rodičov podľa § 12 a § 13 zákona NR SR č.300/1993
Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
Podpísaní osvojiteľ
Meno, priezvisko, rodné priezvisko ...............................................................................
Rodné priezvisko ...........................................................................................................
Dátum a miesto narodenia, okres ...................................................................................
Rodné číslo ....................................
Trvalý pobyt, okres .........................................................................................................
Štátne občianstvo ..................................................
a osvojiteľka
Meno, priezvisko, rodné priezvisko ...............................................................................
Rodné priezvisko ...........................................................................................................
Dátum a miesto narodenia, okres ...................................................................................
Rodné číslo ....................................
Trvalý pobyt, okres .........................................................................................................
Štátne občianstvo ..................................................
súhlasne vyhlasujeme, že svojmu osvojencovi
Meno /mená/ a priezvisko...............................................................................
Dátum a miesto narodenia, okres ...................................................................................
Rodné číslo ....................................
osvojenému Rozsudkom Okresného súdu v ....................................................... číslo
konania
..........................................
zo
dňa
.............................
právoplatným
dňa
....................................
meníme
pôvodné
meno
/mená/ ......................................................... na meno ............................ a určujeme svojmu
osvojencovi druhé a tretie meno ........................... ..................... .
v ..........................
dátum ..................

...............................................
podpis osvojiteľa

..........................................
podpis osvojiteľky

Osvedčujúci orgán:
/podpisujte pred matrikárkou príslušného matričného úradu,v opačnom prípade musia byť
podpisy úradne osvedčené/

