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Strana .................
Ročník ...............
ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA zväzok ........................


Poradové číslo 	
Snúbenci vyplňujú len 1. a 2. stranu tlačiva.
Matričný úrad v	                   	
odtlačok úradnej pečiatky a podpis matrikára
Podpísaní snúbenci žiadajú o uzavretie manželstva a uvádzajú tieto osobné údaje:

ženích
nevesta
Meno a priezvisko


Rodné priezvisko


Všetky ďalšie nadobudnuté priezviská


Dátum narodenia


Rodné číslo


Miesto narodenia (obec, okres)


Stav - slobodný (á), vdovec (a), rozvedený (á)


Koľké manželstvo uzatvárate?


Najvyššie ukončené vzdelanie


Národnosť snúbencov


Trvalý pobyt (obec, ulica, popis, číslo, okres)


Meno a priezvisko otca, prípadne jeho rodné priezvisko


Dátum a miesto jeho narodenia (obec, okres)


Meno a priezvisko matky a jej rodné priezvisko


Dátum a miesto jej narodenia (obec, okres)


Štátne občianstvo snúbencov




Dohodli sme sa, že budeme používať priezviská:  .............................................................................................................................................

mužský tvar
ženský tvar
mužský tvar
ženský tvar


priezviskom spoločných detí bude  ......................................................................................................................................................................


meno a priezvisko:
Máme spolu už tieto deti:


..................................................................nar. dňa	v................................................................
..................................................................nar. dňa	v................................................................
..................................................................nar. dňa	v................................................................
Bolo uznané otcovstvo? ÁNO/NIE:  .......................................................................................................................................................................
Dohoda	o priezvisku sa vzťahuje na toto (tieto) dieťa (deti) nevesty, ktorého (ktorých) otec nie je známy:
meno a	priezvisko:	nar.	 dňa	v	
	nar.	 dňa	v	
	nar.	 dňa	v	
Ďalej vyhlasujeme, že nie sú nám známe okolnosti vylučujúce uzavrieť naše manželstvo a že obaja navzájom poznáme svoj zdravotný stav:
Počet príloh:	
........................................................................
........................................................................
Podpisy snúbencov vykonané pred matrikárom ...................................................................................
Dňa ............................................
V ...................................................
Nevesta predložila tieto doklady:
Občiansky preukaz č	vyhotovený
dňa	v	
Rodné číslo 
Rodný list, vyhotovený	v	
dňa 	roč	str	p. č	
Úmrtný list, vyhotovený	v	
dňa 	roč	str	p. č	
Rozsudok o rozvode vynesený
Okresným súdom v	
dňa	čís	
Právoplatný dňa	
Povolenie súdu uzavrieť manželstvo maloletej
........................................................................................................
Stav a pobyt overil (pri delegácii):
........................................................................................................
Iné doklady:	...........
........................................................................................................

Rodný list, vyhotovený	v	.............
dňa 	roč	str	p. č....................
Úmrtný list, vyhotovený	v	.............
dňa 	roč	str	p. č....................
Rozsudok o rozvode vynesený
Okresným súdom v	............
dňa	čís. ..............................................
Právoplatný dňa ..........................................................................
Povolenie súdu uzavrieť manželstvo maloletému
........................................................................................................
Stav a pobyt overil (pri delegácii):
........................................................................................................
Iné doklady:	...........
........................................................................................................
Ženích predložil tieto doklady:
Občiansky preukaz č	vyhotovený
dňa	v	
Rodné číslo .....................................................................................
Podpis ženícha
Podpis nevesty
odtlačok úradnej pečiatky a podpis matrikára
Súčasne súhlasíme so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zároveň vyhlasujeme, že všetky tieto údaje, ktoré sme vyššie uviedli, sú pravdivé a sme si vedomí, že v prípade uvedenia nesprávnych údajov nesieme zod.....................povednosť za vzniknuté právne následky.ZÁPISNICA O UZAVRETÍ MANŽELSTVA
Vyplňuje orgán, pred ktorým sa manželstvo uzavrelo
Prítomní:
(meno, priezvisko, funkcia)
(meno, priezvisko, funkcia)






spísaná na  ..............................................................................................................................................................................



Dňa  .........................................................................................





Sobášiaci:  .................................................................................................................................................................................................................


Zapisovateľ 	..............................................................................................................................................................................
Tlmočník:	..............................................................................................................................................................................
ŽENÍCH: Meno a priezvisko:  ..............................................................................................................................................................................



 
..............................................................................  rod.  ..........................................................................................................................................
dátum a miesto narodenia:	okres  ....................................................................
rodné číslo:	...................................................................
trvalý pobyt:	okres  ...................................................................
NEVESTA: Meno a priezvisko: ..........................................................................................................................................................................
...............................................................................  rod.  ........................................................................................................................................
dátum a miesto narodenia:	okres  ...................................................................
rodné číslo:	
trvalý pobyt:	okres  ...................................................................
Ostatné údaje o snúbencoch sú uvedené v žiadosti o uzavretie manželstva, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice:
SVEDKOVIA: 1. Meno a priezvisko:	
rodné číslo:	
2. Meno a priezvisko: 
rodné číslo:	
Matričný úrad je príslušný podľa trvalého pobytu
ženícha - nevesty -
splnomocnením matričného úradu v ................................................................................................................................................................
............................ zo dňa ........................................................................................................................................................................................
Okresný súd v ....................................................................................................................................... udelil maloletému ženíchovi - neveste
povolenie uzavrieť manželstvo rozhodnutím zo dňa ..................................................................................................číslo .............................
Ženíchovi - neveste - snúbencom boli udelené tieto výnimky .........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Snúbenci sa dohodli:
	že budú používať spoločné priezvisko	

mužský tvar	ženský tvar
že si ponechajú svoje doterajšie priezviská, priezviskom spoločných detí bude	
.....................................................................................................................................................................................................................................
mužský tvar	ženský tvar
že budú používať spoločné priezvisko a jeden z nich si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko
.....................................................................................................................................................................................................................................
mužský tvar	ženský tvar
Pretože snúbenci splnili všetky podmienky, ktoré vyžaduje právny poriadok SR pre vznik manželstva, bolo manželstvo vyhlásené sobášiacim za právoplatne uzavreté.
Zápisnica bola prečítaná a podpísaná.
odtlačok pečiatky
























................................................
manžel

............................................
sobášiaci




.................................................
manželka

...........................................
zapisovateľ




..............................................
svedok

..........................................
tlmočník




............................................
svedok
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Poučenie pre snúbencov
Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, zrozumiteľne a čitateľne. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.
	Žiadosť sa podáva na príslušnom matričnom úrade, pri uzatvorení manželstva pred matričným úradom vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.
K žiadosti treba pripojiť tieto doklady:
SLOBODNÍ:
vlastné rodné listy.
	platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte).
OVDOVELÍ:
všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte:
	úmrtný list zomretého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.
ROZVEDENÍ:
všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte:
	právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že skoršie manželstvo bolo právoplatne ukončené.
Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Vyššie uvedené doklady predkladá štátny občan SR príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva (§ 27 zák. NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách).
Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý 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 už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.
Ak rodičia uzavrú manželstvo po narodení svojho maloletého dieťaťa, bude mať dieťa priezvisko určené pre ich ostatné deti.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.
CUDZINCI PREDLOŽIA:
všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C), a okrem toho ešte:
	doklad o osobnom stave, ktorý nesmie byť starší ako 6 mesiacov.
	ak sú doklady pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť aj preklad do jazyka slovenského, ktorý bude vykonaný podľa osobitného predpisu (zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch) okrem listín v českom jazyku. Verejné listiny, ktoré majú mať vyššie overenie, musia byť opatrené príslušnými overeniami.
	vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách).

