ZÁPIS O UZAVRETÍ MANŽELSTVA V ZAHRANIČÍ
spísaný na Matričnom úrade v Ţarnovici, dňa .......................
so žiadateľom (ţiadateľkou)
meno a priezvisko:
........................................................................................
bytom:
........................................................................................
za účelom vykonania zápisu do osobitnej matriky občanov SR zosobášených v cudzine
a vydania sobášneho listu (§ 23 zákona č.154/1994 Z.z. a § 35 vyhlášky č. 302/1994 Z.z.)
Deň, mesiac a rok uzavretia manţelstva:
............................................................................
Miesto uzavretia manţelstva, okres a štát: ............................................................................
ženích
nevesta
Osobné údaje
Meno a priezvisko
Rodné priezvisko
Dátum narodenia
Rodné číslo
Miesto narodenia (okres
a štát)
Stav (pred uz. manţel.)
Trvalý pobyt (obec,
ulica, popisné číslo, štát)
Meno a priezvisko otca,
rodné priezvisko
Dátum a miesto
narodenia otca, štát
Meno a priezvisko matky
rodné priezvisko
Dátum a miesto nar.
matky, štát
Štátne občianstvo
snúbencov
Dohoda o pouţívaní
priezvisk (* moţnosti):
*Spoločné priezvisko
*Ponecháme si svoje
doterajšie priezvisko:
*Spoločné priezvisko a
jeden zo snúbencov si
ponechá aj doterajšie
priezvisko:
Nevesta - vyhlasujem, ţe som národnosti
a ţiadam o zápis svojho priezviska do matriky bez koncovky slovenského prechyľovania
v súlade s § 16 písm. b zákona č. 154/1994 o matrikách (vzťahuje sa iba na ţenu inej ako
slovenskej národnosti, ktorá uzavrela manţelstvo po 1.7.1994)
Údaje o svedkoch
1.
2.
Meno a priezvisko
Rodné číslo, cudzinci
dátum narodenia

Zápis bol vyhotovený na základe predloţených dokladov, ktoré pripájame – podľa obč.
preukazu, vypočutím svedkov podľa udania (poznačiť a doklady pripojiť)
Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov.
Podpis ţiadateľa:
.........................................
ID karta (pas) č.
.........................................
vydal:
.........................................
platnosť (od – do):
.........................................
Doklady ţiadam poslať na adresu:.........................................................................................

Podpis ţiadateľa a jeho totoţnosť overuje:
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.........................................................
podpis matrikárky
odtlačok pečiatky matričného úradu

Prílohy
 Sobášny list (zahraničná verejná listina ) s príslušnými legalizačnými doloţkami,
preloţený do slovenského jazyka (prípadne do českého jazyka)
 Doklad o štátnom občianstve (fotokópia OP)
 Rodný list (občan SR)

Poučenie
Cudzojazyčné doklady musia byť preložené do slovenského jazyka súdnym
tlmočníkom!
Matričné doklady vydané v zahraničí sa predkladajú len s príslušnými
legalizačnými doložkami ( informácie o legalizačnej doložke poskytnú pracovníčky
matričného úradu)
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