
UZAVRETIE MANŽELSTVA - zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. 

o matrikách v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov  

Štátny občan SR predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní  pred uzavretím 

manželstva tieto doklady: / § 27 zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších 

predpisov zmien a doplnkov / 

a/  rodný list  

b/  doklad o štátnom občianstve 

c/  potvrdenie o pobyte   

d/  úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, 

ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak 

ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení 

manželstva za neplatné 

e/  doklad o rodnom čísle    

f/  doklad ktorým možno preukázať totožnosť   

Doklad uvedený pod písmenom b, c, e, f možno nahradiť predložením platného 

občianskeho preukazu.  

Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad uvedený pod 

písmenom c/,  vydaný príslušným úradom cudzieho štátu.,  doklad uvedený pod písmenom 

b/.,  môže nahradiť predložením platného cestovného pasu SR.   

 Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, 

ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených pod 

písmenom a/ až c/ a e/ právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.    

 Okrem  uvedených dokladov muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo pred 

uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo., v odôvodnených prípadoch to môže urobiť 

iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí 

vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.  

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 

14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:  / § 28 zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. 

o matrikách v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov / 

a/  rodný list  

b/  doklad o osobnom stave 

c/  doklad o pobyte   

d/ doklad o štátnom občianstve 

e/  úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že 

manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca  

f/ právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, 

že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak id o rozvedeného cudzinca,  

g/  doklad, ktorým možno preukázať totožnosť    

Doklad uvedený pod písmenom b/ nesmie byť starší ako šesť mesiacov.  



Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží tieto 

doklady:  / § 29 zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov / 

/ § 8 zákona NR SR č. 36/2005 Z.z. o  v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov /  

Písomnú žiadosť oboch snúbencov, aby vyhlásenie snúbenca, že vstupuje do manželstva, 

urobil jeho zástupca. Žiadosť musí byť odôvodnená. Plnomocenstvo musí mať písomnú 

formu a podpis splnomocniteľa na ňom musí byť úradne osvedčený, inak manželstvo 

nevznikne.  

Písomne plnomocenstvo obsahuje:  

a/ meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt snúbenca a zástupcu 

b/ vyhlásenie o priezvisku snúbencov a ich spoločných detí v mužskom aj ženskom tvare 

c/ vyhlásenie, že splnomocniteľovi nie sú známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva 

a že snúbenci navzájom poznajú svoj zdravotný stav  

Odvolanie plnomocenstva je účinné len vtedy, keď sa o ňom druhý snúbenec dozvie pred 

tým, ako vyhlásil, že vstupuje do manželstva.  

Zástupcom jedného zo snúbencov môže byť len plnoletá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na 

právne úkony v plnom rozsahu. Zástupca má byť rovnakého pohlavia ako splnomocniteľ.  

POPLATKY ZA UZAVRETIE MANŽELSTVA: 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  20,- €  

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  70,- €  + 100,- € - poplatok 

schválený Obecným zastupiteľstvom v Polomke  dňa 19.4.2018,  za sobáš mimo úradne 

určenej miestnosti na úhradu zvýšených nákladov spojených s poskytnutými službami 

v súvislosti s obradom uzavretia manželstva  

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom  20,- € 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym 

občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami  35,- € 

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 20,- €  

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom  70,- €  

Uzavretie manželstva medzi cudzincami  200,- €  

Uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá  na území SR trvalý pobyt     200,- €  

KONTAKT: Matričný úrad, Osloboditeľov 12, Polomka  

Mgr. Milota Koroncziová,  tel: 048/6193 283,  E-mail: matrika@polomka.sk  


