Pri uzatvorení manželstva
Snúbenci si vyberú žiadosť o uzatvorenie manželstva, ktorú vypíšu strojom a osobne donesú
na matriku.
Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri
uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta
trvalého pobytu jedného zo snúbencov.
K žiadosti treba priložiť tieto doklady:
1. Slobodní:
a) vlastné rodné listy
b) platné obč. preukazy (doklad nahrádza doklad o štát. občianstve a o trvalom pobyte)
2. Ovdovelí:
a) všetky doklady pod vodom 1) a okrem toho ešte:
b) úmrtný list byvalého manželského druha, alebo doklad o vyhlasení za mŕtveho.
3. Rozvedení:
a) všetky doklady uvedené v bode 1) a okrem toho:
b) právoplatné rozhodnutie o rozvode skoršieho manželstva
Maloleté osoby od 16 do 18 rokov predkladajú ešte právoplatné rozhodnutie súdu o
povolení uzavrieť manželstvo.
Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z ních bude ich spoločným priezviskom,
alebo či si ponechajú každý svoje priezviská, alebo či priezvisko jedného z ních bude ich
spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú
každý svoje priezvisko vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si
jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom
spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich
spoločné priezvisko bude aj priezviskom jej dieťaťa. Otcom dieťaťa, týmto daním priezviska,
sa manžel matky nestáva.
Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi, priezvisko dieťaťa sa
uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska detí sa môže vykonať len podľa osobitného
zákona.
4. Cudzinec:
a) všetky doklady pod bodom 1), prípadne 2 a 3 a okrem toho ešte:
b) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstiev s príslušnými overeniami
podľa medzinárodných zmlúv a kozulárnych dohovorov
c) ak sú doklady vydané v cudzine v cudzom jazyku, je potrebné, aby si ich dali snúbenci
preložiť do slov. jazyka u súdneho tlmočníka na území Slov. republiky
d) vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14
dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák, 154/1994 Zb.).

