
SPRÁVNE POPLATKY V MATRIČNOM KONANÍ

Matričné úrady vyberajú poplatky za úkony na základe zákona č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

VYHOTOVENIE VÝPISU
z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení,
knihy manželstiev, knihy úmrtí – 5 €

NAHLIADNUTIE
do matrík, za každý zväzok –  €
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UZAVRETIE MANŽELSTVA
a/ Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi 

občanmi Slovenskej republiky –  €
b/ Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi 

občanmi Slovenskej republiky –  €
c/ Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby –  €
d/ Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti –  €
e/ Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom

Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 3  €
f/ Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom  –  €
g/ Uzavretie manželstva medzi cudzincami  –  €
h/ Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt  –  €

Žiadosť o uzavretie manželstva – slobodní, s trvalým pobytom v matričnom obvode

Čo potrebujeme
• snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva  na  príslušnom matričnom úrade  podľa miesta trvalého pobytu

jedného o snúbencov  najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva
• občianske preukazy a rodné listy
• tlačivo žiadosti si vyzdvihnú na matričnom úrade
• zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

Žiadosť o uzavretie manželstva – slobodní, s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

Čo potrebujeme
• snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva
• občianske preukazy a rodné listy
• povolenie na uzavretie manželstva / z miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov/
• zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
• vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006

Poplatky
•  €

Žiadosť o uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu

Čo potrebujeme
• snúbenci predložia vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, občianske preukazy a rodné listy.
• matrikárka im vystaví povolenie na uzavretie manželstva.
• zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
• vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006
• zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Poplatky
•  €�
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Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine  do osobitnej matriky – 10 €



Žiadosť o uzavretie manželstva – rozvedení alebo vdovci

Čo potrebujeme
• snúbenci predložia:
• vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva
• občianske preukazy a rodné listy
• právoplatný rozsudok o rozvode alebo úmrtný list / vdovec /
• zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
• vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006

Žiadosť o uzavretie manželstva – jeden zo snúbencov je cudzinec

Čo potrebujeme
• snúbenci predložia najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva:
• vypísanú žiadosť
• občan SR predloží:
• občiansky preukaz a rodný list
• cudzinec predloží:
• cestovný pas a rodný list
• potvrdenie o pobyte
• potvrdenie o osobnom stave (dátum vystavenia dokladu nesmie byť starší ako 6 mesiacov)
• u rozvedených alebo vdovcov právoplatné rozhodnutie o rozvode alebo úmrtný list, opatrené vyššími overeniami, ak medz-

inárodná zmluva neustanovuje inak /preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom/
• zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
• vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006
• zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Poplatky
• 70 €

Žiadosť o uzavretie manželstva – neplnoletý snúbenec

Čo potrebujeme
• snúbenci predložia:
• vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva
• rodné listy a občianske preukazy
• právoplatné rozhodnutie Okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo
• zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
• vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006

Uzavretie manželstva v cudzine

Čo potrebujeme
• občan SR vyžiada na matričnom úrade rodný list
• na ohlasovni pobytu obecného úradu, prípadne na obecnom úrade v mieste trvalého pobytu si vyžiada potvrdenie o trvalom

pobyte
• potvrdenie o stave nahrádza čestné vyhlásenie o stave osvedčené notárom
• zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
• vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 v znení vyhlášky č. 159/2006

Poplatky
• za vydanie rodného listu – 5 €
• za vydanie potvrdenia – 5 €
�



ZÁPIS ÚMRTIA

Matričnému úradu sa predkladá:
• List o prehliadke mŕtveho 2x vypísaný prehliadajúcim lekárom s miestom úmrtia, s dátumom úmrtia. Tlačivo musí byť podpísané

prehliadajúcim lekárom, povereným príslušným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v prípade pitvy podpísané aj
lekárom vykonávajúcim pitvu.

• doklad totožnosti zomretého:
a) občiansky preukaz zomretého
b) u maloletých rodný list a občianske preukazy rodičov dieťaťa
c) u občana, ktorý nemá doklad totožnosti – potvrdenie o občianskom preukaze, vydané príslušným OR PZ SR
d) u cudzinca cestovný pas zomretého, resp. Identifikačná karta cudzinca
• Splnomocnenie pohrebnej služby v prípade, ak doklady o úmrtí nevybavuje rodinný príslušník osobne

ZÁPIS NARODENIA DO OSOBITNEJ MATRIKY
(narodenie štátneho občana SR v zahraničí)

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym prekladateľom v SR)
• Osvedčenie o štátnom občianstve SR (len v prípade, že má rodič  vydaný  OP  po narodení dieťaťa: vydáva Okresný úrad)
• Listina o udelení štátneho občianstva SR – u bývalých cudzincov
• potvrdenie MV SR, Migračný úrad – pre osoby so štatútom azylanta ( ako doklad totožnosti)
• občiansky preukaz, resp. cestovný pas
• rodné listy rodičov dieťaťa ( len v prípade, že rodičia nie sú zosobášení a sú obaja občania SR)
• sobášny list rodičov dieťaťa
• právoplatný rozsudok o rozvode, platný pre územie SR, ak je matka dieťaťa rozvedená
• úmrtný list otca dieťaťa, ak je matka vdova + sobášny list rodičov
• súhlasné vyhlásenie rodičov o určenie otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia
• žiadosť o zápis priezviska ženského tvaru bez prechyľovacej koncovky + vyhlásenie o národnosti
• údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

ZÁPIS UZAVRETIA MANŽELSTVA DO OSOBITNEJ MATRIKY
(uzavretie manželstva občana SR v zahraničí)

Žiadateľ/ka predloží:
• sobášny list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym prekladateľom v SR)
• občiansky preukaz, resp. cestovný pas
• rodný list
• právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva (ak bol stav pred uzavretím manželstva „rozvedený“,
• úmrtný list manžela/ky (ak bol stav pred uzavretím manželstva „vdovec“)
• žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky
• údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

ZÁPIS ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY
(úmrtie občana SR v zahraničí)

Žiadateľ/ka predloží:
• úmrtný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym prekladateeľom v SR )
• rodný list, sobášny list  
• Osvedčenie o štátnom občianstve (ak nemá platný občiansky preukaz, resp. cestovný pas)
• občiansky preukaz zomretého
• občiansky preukaz vybavovateľa zápisu



ZMENA PRIEZVISKA NA PREDOŠLÉ PO ROZVODE MANŽELSTVA
§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• občiansky preukaz
• právoplatný rozsudok o rozvode
• sobášny list
• rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list  
• manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o

rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko ( t.j. priezvisko s ktorým vstupoval do tohto manželstva)

ZMENA PRIEZVISKA  DIEŤAŤA PO SOBÁŠI RODIČOV
Matričný úrad vykoná zápis do knihy narodení zápis zmeny priezviska dieťaťu, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení
na priezvisko určené aj pre ich ostatné deti
pri podávaní žiadosti na uzatvorenie manželstva rodičia predkladajú aj

Žiadateľ/ka predloží:
• rodné listy detí
• pri dieťati nad 15 rokov musí dať súhlas dieťa (podpis osvedčený)

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ – ZMENA mena na iný  EKVIVALENT
§ 7, ods. 1a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• občiansky preukaz
• 5 € v hotovosti

ZÁPIS URČENÝCH MIEN
(určené meno na zápis do knihy narodení – v poradí druhé, resp. tretie) – § 2a), zák. č. 300/ 1993 Z. z. 
o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• občiansky preukaz
• 5 €v hotovosti

ZRUŠENIE ZÁPISU URČENÝCH MIEN
(zrušenie zápisu určených mien – v poradí druhé, resp. tretie meno) – § 2b), zák. č. 300/1993 Z. z. 
o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• občiansky preukaz
• 5 €v hotovosti



ZMENA PORADIA MIEN
(pri určení viac ako jedného mena, možná zmena ich poradia) – § 2a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene 
a priezvisku v znení neskorších predpisov

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• občiansky preukaz
• 5 €v hotovosti

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ
(úprava mena do slovenskej pravopisnej podoby – slovenský ekvivalent) – § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. 
o štátnom jazyku – meno a § 7, ods. 1, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• občiansky preukaz
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• 5 €v hotovosti

ZMENY MENA A PRIEZVISKA BEZ ROZHODNUTIA ÚPRAVA MENA
(uvedenie mena v českom alebo slovenskom ekvivalente) – čl 7, zák. č. 251/1995 Z. z. – zmluva medzi 
ČR a SR

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• občiansky preukaz

VÝPIS S UVEDENÍM PÔVODNÉHO CUDZOJAZYČNÉHO MENA
§ 19, ods. 4, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách

Žiadateľ/ka predloží:
• pôvodný rodný list
• občiansky preukaz
• 5 €v hotovosti

ZMENY PRIEZVISKA
POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO
(jeden z rozvedených manželov, ktorý dvojpriezvisko získal sobášom) – § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. 
o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• sobášny list
• právoplatný rozsudok o rozvode
• občiansky preukaz



POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO
(ak je žiadateľ slobodný a dvojpriezvisko má po rodičoch) – § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene 
a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• občiansky preukaz

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO
(ak si menia dvojpriezvisko manželia sebe a svojím deťom na jedno priezvisko) – § 7, ods. 2, písm. b), 
zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list
• sobášny list
• rodné listy detí
• súhlas druhého manžela
• občianske preukazy

ZMENA PRIEZVISKA MALOLETÉHO DIEŤAŤA, KTORÉHO OTEC NIE JE ZNÁMY, 
NA PRIEZVISKO URČENÉ PRE OSTATNÉ DETI JEHO MATKY A JEJ MANŽELA
(ak o zmenu priezviska nepožiadali pri uzatvorení manželstva) – § 7, ods. 2, písm. h), zák. č. 300/1993 Z. z. 
v znení zákona 13/2006 Z. z.

Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list dieťaťa
• sobášny list rodičov
• za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
• pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
• občiansky preukaz

OPRAVA MATRIČNÉHO ZÁPISU
(oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia..) – § 16, ods. 1 a 2, Vyhláška MV SR 
č. 302/1994 Z. z. vykonáva matrika v ktorej sa nachádza zápis matričnej udalosti

Žiadateľ/ka predloží:
• chybný matričný doklad
• matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
• občiansky preukaz




