Poučenie pre snúbencov
1. Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, zrozum iteľne a čitateľne. Žiadosť podpíšu obaja
snúbenci pred matrikárom.
2. Žiadosť sa podáva na m atričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzatvorení manželstva pred
orgánom štátu vždy na príslušnom m atričnom úrade podľa m iesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

K ž ia d o s ti tr e b a p rip o jiť tie to d o k la d y :* '
A. SLOBODNÍ:
a) vlastné rodné listy
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trva
lom pobyte).

B. OVDOVELI':
a) všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte:
b) úmrtný list m anžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C. ROZVEDENÍ:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte:
b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie m anželstvo rozvedené.
M aloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
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 jed en z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoloč
ných detí bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta m á už dieťa, ktorého otec nie je známy, m ôže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude
aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa m anžel m atky nestáva.
Ak rodičia uzavrú manželstvo po narodení svojho m aloletého dieťaťa, bude m ať dieťa priezvisko určené pre ich ostatné
deti.
Ak ženích alebo nevesta m ajú deti, ktorých otec alebo m atka sú znám i, priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva
nem ení. Zmena priezviska týchto detí sa m ôže vykonať len podľa osobitných predpisov.

D. CUDZINCI PREDLOŽIA:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A (príp. B, C), a okrem toho ešte:
b) doklad o spôsobilosti na uzavretie m anželstva s príslušným i overeniami
c) ak majú doklady pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku, je potrebné k nim doložiť aj
tlm očníka

preklad súdneho

d) vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť m atričnému úradu najm enej 14 dní pred uzavretím manželstva
(§ 28 zák. č. 154/1994 Z. z.).

* ’ Pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanm i

