Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili,
uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych
občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v
cudzine.
Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o
iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu,
najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Predmetom
zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v
cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.
Matrika je verejná listina.
Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len "úradný
výpis"), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z
matrík.
Zmeny mena alebo zmeny priezviska vykoná príslušný matričný úrad alebo okresný
úrad v súlade so zákonom NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení
neskorších predpisov.

Matrika - Územný obvod Matričného úradu v Plavých Vozokanoch tvoria obce
Plavé Vozokany a Medvecké.
Matričné udalosti, ktoré nastanú na území týchto obcí sa vybavujú a zapisujú
na Matričnom úrade v Plavých Vozokanoch.
Kontakt:

pani Eva Škrhová,

telefón: + 421 (36) 77 20 181

Pokyny na vybavenie
1. MATRIKA UZAVRETIA MANŽELSTVA
Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, ktorú si snúbenci vyžiadajú
na matričnom úrade

platné občianske preukazy snúbencov

rodné listy snúbencov

ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela

rozvedený snúbenec predloží právoplatné súdne rozhodnutie o rozvode
skoršieho manželstva

maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť
manželstvo

ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa
informácie matrikárky, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne

doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade
bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, alebo
cirkvi
Správne poplatky pri uzavretí manželstva:

povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 16,50 €
 uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi Slovenskej republiky: 16,50 €

povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 16,50 €

povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti: 66 €






povolenie uzavrieť manželstvo pred iným, než príslušným matričným
úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 33 €
uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a medzi
cudzincom: 66 €
uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,50 €
uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt: 199 €

2. MATRIKA ÚMRTIA
Na vybavenie dokladov o úmrtí je potrebné predložiť:

občiansky preukaz zomrelého

občiansky preukaz manžela /-ky/ zomrelého

rodný list zomrelého

sobášny list zomrelého

listy o prehliadke mŕtveho vydané obhliadajúcim lekárom
Duplikáty matričných dokladov /rodný list, sobášny list, úmrtný list/vrátene ich
overenie môže vybaviť matrikárka Obce Plavé Vozokany.
Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo
členom jej rodiny. Za člena rodiny sa považuje: manžel/ka, rodičia, deti, vnuci,
súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka
osoba, druh/družka.
Za vyhotovenie duplikátov matričných dokladov sa vyberá správny poplatok
v hotovosti: 1,50 €.
3. OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA
Na vybavenie opravy rodného čísla je potrebné predložiť:

rodný list

občiansky preukaz
Oprava rodného čísla je oslobodená od správnych poplatkov. Osoba, ktorej bolo
zmenené rodné číslo, je podľa § 8 ods.6 zák. NR SR č.301/1995 Z. z. o rodnom čísle
povinná bezodkladne požiadať o zmenu v dokladoch, v ktorých bolo rodné
číslo nesprávne uvedené /občiansky preukaz, cestovný doklad, rodný list a pod./
Zákon č.13/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 300/1993 Z. z.
o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov - na povolenie zmeny mena alebo
priezviska je príslušný obvodný úrad.
4. ZMENA MENA, PRIEZVISKA? INÉ ZMENY A OPRAVY
Zmeny mena alebo zmeny priezviska rieši príslušný okresný úrad podľa miesta
trvalého pobytu/ posledného trvalého pobytu na území SR žiadateľa. Ak ide o zmenu
mena alebo zmenu priezviska maloletého, príslušný je okresný úrad podľa trvalého
pobytu zákonného zástupcu, ktorý žiadosť podáva.
Zmena/ úprava mena, ktorú vykoná na žiadosť občana príslušný matričný úrad v
mieste narodenia občana/ ak matričná udalosť nastala v cudzine, príslušná je
osobitná matrika:

z cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
Zmena/ úprava priezviska ktorú vykoná na žiadosť občana príslušný matričný úrad
v mieste narodenia, uzavretia manželstva občana/ ak matričná udalosť nastala v
cudzine, príslušná je osobitná matrika:

po rozvode manželstva ( do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode
na priezvisko predchádzajúce )

po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo
viac priezvisk

spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej
národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania

spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s
pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu

maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na
priezvisko určené pre ich ostatné deti

maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre
ostatné deti jeho matky a jej manžela.

uvedenie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania, ak je
už záznam o matričnej udalosti v matričnej knihe zaznamenaný.

zápis pridania druhého alebo tretieho mena , zmena poradia druhého alebo
tretieho mena, alebo zrušenie druhého alebo tretieho mena / za podmienok
uvedených v zákone /
Ak ide o zmenu alebo úpravu mena alebo priezviska maloletého, žiadosť podáva
zákonný zástupca. Ak ide o maloletú osobu staršiu ako 15 rokov, je potrebný jej
osvedčený súhlas na zmenu mena alebo priezviska.
Iné zmeny a opravy
Podanie žiadosti o opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov matričných
udalostí umožní občanovi podať žiadosť príslušnému matričnému úradu podľa
miesta matričnej udalosti /ak matričná udalosť nastala v cudzine, príslušná je
osobitná matrika/.


Podanie oznámenia o späťvzatí/upustení používania priezviska po rozvode
Povinnosťou občana je (do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku
súdu o rozvode) oznámiť opätovné prijatie priezviska, prípadne upustenie od
používania spoločného priezviska po rozvode, príslušnému matričnému úradu, v
ktorého matričnom obvode bolo manželstvo uzatvorené a zapísané.

