....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Meno, priezvisko, predošlé priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu

Dátum podania oznámenia ......................................
Mesto Veľký Meder
Matričný úrad
Železničná 4
932 01 Veľký Meder
Vec: Oznámenie o prijatí predošlého

priezviska po rozvode manželstva
Oznamujem Vám, že prijímam svoje predošlé priezvisko .................................
po rozvode manželstva s ..........................................., rodeným ...............................,
narodeným ........................................ v ................................................................. .
Naše manželstvo uzavreté dňa .................................... v .................................
bolo rozsudkom Okresného súdu v ..........................................................................
č. k. ....................................................... zo dňa ......................................................
právoplatným dňa ............................................. rozvedené.
Žiadam, aby táto skutočnosť bola vyznačená v príslušnej knihe manželstiev.

.............................................
podpis

Prílohy: Právoplatný rozsudok o rozvode
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Zápis o narodení
Spísaný dňa …………………….. na Matričnom úrade vo Veľkom Mederi, s p.
………………………………….., bytom vo Veľkom Mederi, ……………………………………..,
za účelom vykonania zápisu narodenia do osobitnej matriky občanov Slovenskej republiky
narodených v cudzine a vydania rodného listu (§ 23 zák.č.154/1994 Z.z. a § 35 vyhl.č. 302/1994
Z.z.).

Meno:
Priezvisko:
Deň,mesiac,rok narodenia:
Rodné číslo (ak už bolo pridelené):
Miesto narodenia,okres a štát:
Štátne občianstvo(terajšie):
Údaje o rodičoch:
Meno a priezvisko otca:
Rodné priezvisko otca:
Dátum a miesto narodenia(okres a štát)
Rodné číslo:
Štátne občianstvo:
Trvalý pobyt:
Meno a priezvisko matky:
Rodné priezvisko:
Dátum a miesto narodenia(okres a štát):
Rodné číslo:
Štátne občianstvo:
Trvalý pobyt:
Čestne vyhlasujem, že údaje o ........................., ktoré nemôžem doložiť verejnou listinou, sú
pravdivé.

Vyhlasujem, že žiadam zápis v ……………………….. jazykovom ekvivalente.
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-2Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov.
Podpis žiadateľa: .......................................
Obč.preukaz (pas)č.
Povolenie na pobyt:
Vydaný:
...........................................
Podpis druhého rodiča – iba v prípade požiadavky na zápis
priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania.
Obč.preukaz (pas)č.
Vydaný OR PZ Dunajská Streda

Správnosť podpisu žiadateľa a jeho totožnosť overuje:
.............................
podpis a pečiatka
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Zápis o uzavretí manželstva
spísaná dňa …………. na Matričnom úrade vo Veľkom Mederi s p. ……………….. bytom Veľký
Meder, ………………………… za účelom vykonania zápisu uzavretia manželstva do osobitnej matriky
občanov Slovenskej republiky, ktorí uzavreli manželstvo v cudzine a vydania sobášneho listu(§ 23 zák.č.
154/1994 Z.z. a § 35 vyhl. č.302/1994 Z.z.).
Deň, mesiac a rok uzavretia manželstva: ...............................................................................
Miesto uzavretia manželstva, okres a štát: ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Ženích:
Meno a priezvisko: ………………………………………………….
Deň, mesiac, rok a miesto, okres a štát narodenia:
…………………..………………………………………………………………………………
Rodné číslo: ………………………. Stav pred uzavretím manželstva: ……………………
Trvalý pobyt v čase uzavretia manželstva: ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Štátne občianstvo(terajšie): …………………………………………………………………..
Otec ženícha:
Meno a priezvisko: ………………………….. rod.: ……………………………………….
Dátum a miesto narodenia: ………………………………………………………………….
Matka ženícha:
Meno a priezvisko: ………………………….. rod.: …………………………………….
Dátum a miesto narodenia: ………………………………………………………………….
Nevesta:
Meno a priezvisko: …………………………………… rod.: ………………………………
Deň, mesiac, rok,miesto, okres a štát narodenia: …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Rodné číslo: ……………………… Stav pred uzavretím manželstva: ……………………
Trvalý pobyt v čase uzavretia manželstva: ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Štátne občianstvo(terajšie): …………………………………………………………………..
Otec nevesty:
Meno a priezvisko: ………………………………….. rod: ………………………………….
Dátum a miesto narodenia: …………………………………………………………………...
Matka nevesty:
Meno a priezvisko: …………………………………. rod.: ………………………………….
Dátum a miesto narodenia: …………………………………………………………………...
Svedkovia:Meno, priezvisko a rodné číslo(ak nemá určené, dátum narodenia)
1.svedok: ……………………………………………………………………………………..
2. svedok: ……………………………………………………………………………………..

Snúbenci sa dohodli na priezvisku takto:(vyplňuje sa u manželstiev uzavretých po r.1950)
a) že budú používať spoločné priezvisko
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........................................................................................................................................
mužský tvar
ženský tvar
b) že si ponechajú svoje doterajšie priezviská a priezviskom ich spoločných detí bude
........................................................................................................................................
mužský tvar
ženský tvar
c) že budú používať spoločné priezvisko a jeden z nich si ponechá aj svoje doterajšie
priezvisko
........................................................................................................................................
mužský tvar
ženský tvar

Vyhlasujem, že som národnosti ………………….. a žiadam o zápis svojho priezviska do
matriky bez koncovky slovenského prechyľovania v súlade podľa § 16 písm. b) zákona č.154/1994 Z.z.
o matrikách v znení neskorších predpisov (vzťahuje sa iba na ženu inej ako slovenskej
národnosti, ktorá uzavrela manželstvo po 1.7.1994).
Zápis bol vyhotovený na základe predložených dokladov, ktoré pripájame - podľa obč.
preukazu, resp. pasu, vypočutím svedkov podľa udania(poznačiť a doklady pripojiť !)

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov.
Podpis žiadateľa: .................................
Obč.preukaz (pas)č.:
Výdaný :
Správnosť podpisu žiadateľa a jeho totožnosť overuje:
...................................................
podpis a odtlačok pečiatky
Potrebné doklady:
1 x sobášny list –úradný preklad v SR
1 x OP
1 x rodný list

Formulár č. F. -129/0

………………………………………………………………………………………………………………….
adresa žiadateľky

Matričný úrad Veľký Meder
Železničná 4
93201 Veľký Meder
VEC: Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení uvedením priezviska bez koncovky
slovenského prechyľovania
Dolupodpísaná ………………………………………………. rodená ………………………………,
nar. ……………………………….., v ………………………….., rč. ………………………….. ,
bytom v …………………………………………………………………………………………………..
týmto žiadam, aby podľa § 19. ods. 5 zák.č. 154/1994Z.z. v znení neskorších predpisoch o
matrikách moje priezvisko bolo vo výpise z knihy narodení uvedené bez koncovky slovenského
prechyľovania a to :
“ ……………………………………………………..”

Vo Veľkom Mederi, dňa ……………………..

……………………………….
podpis žiadateľky

pečiatka

………………………………
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podpis matrikára
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