
Matrika – matričný úrad 

 

     Do matričného obvodu Ludanice patria obce: Ludanice, Mýtna Nová Ves, Dvorany nad 

Nitrou. 

 

Rodná matrika 
 

Vydanie rodného listu novonarodenému dieťaťu narodenému v nemocnici v príslušnom 

meste vybavuje príslušný matričný úrad. 

a) ak rodičia dieťaťa uzavreli manželstvo 
Potrebujete: občiansky preukaz oboch rodičov, sobášny list 

b) ak je matka dieťaťa slobodná 
Potrebujete: občiansky preukaz matky dieťaťa 

c) ak je matka dieťaťa rozvedená 

Potrebujete: občiansky preukaz matky dieťaťa, právoplatný rozsudok o rozvode 

manželstva 

d) ak je matka dieťaťa vdova 

Potrebujete: občiansky preukaz matky dieťaťa, úmrtný list zomrelého manžela 

Upozornenie: v prípade, ak chcú rodičia dieťaťa urobiť vyhlásenie o určení 

otcovstva , musia sa dostaviť osobne ma matričný úrad podľa miesta narodenia 

dieťaťa alebo trvalého pobytu. Otec dieťaťa predloží občiansky preukaz. Matričný 

úrad spíše s rodičmi zápisnicu o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, kde 

sa rodičia dohodnú na priezvisku dieťaťa. 

Poplatky: bez poplatku 

Doba vybavenia: na počkanie 

e) ak otec/matka dieťaťa nie je plnoletý/á/ 
Potrebujete: občiansky preukaz matky dieťaťa  

Upozornenie: v prípade, ak chcú rodičia dieťaťa urobiť vyhlásenie o určení 

otcovstva, určenie otcovstva vykoná Okresný súd a matričný úrad vydá rodný list, 

žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa 

Poplatky: bez poplatku 

f) ak je otec/matka dieťaťa cudzí/ia/ štátny/a/ občan/ka/ a neuzavreli manželstvo 
Potrebujete: doklad totožnosti matky dieťaťa 

Upozornenie: v prípade, ak chcú rodičia urobiť vyhlásenie o určení otcovstva, určenie 

otcovstva vykoná Okresný súd alebo matričný úrad , ak rodič, ktorý je cudzím 

štátnym občanom, neovláda slovenský jazyk k určeniu otcovstva súhlasným 

vyhlásením rodičov, je potrebný úradný tlmočník a matričný úrad vydá rodný list, 

žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa 

Poplatky: bez poplatku 

 

Zápis do osobitnej matriky 
Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa evidujú 

na: 

MV SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava. 

Upozornenie: Matričný úrad v Ludaniciach preberá žiadosti k zápisu do osobitnej 

matriky od občanov s trvalým pobytom v Ludaniciach alebo posledným trvalým 

pobytom v SR v Ludaniciach. 

 



b) Sobášna matrika 
 

Žiadosť o uzavretie manželstva 

a) slobodní snúbenci , ak aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v Ludaniciach, Mýtnej 

Novej Vsi, Dvoranoch nad Nitrou  

snúbenci sa dostavia osobne 

Potrebujete:  

- predložiť platné občianske preukazy, rodné listy  označené ako „prvopis bez kolka“ , 

vypísať žiadosť o uzavretie manželstva / tlačivo je k dispozícii na matričnom úrade/ 

Upozornenie: ak ide o cirkevný sobáš snúbenci žiadosť, potvrdenú na matričnom úrade, 

odovzdajú na farskom úrade, po uzavretí manželstva vydá matričný úrad sobášny list 

Poplatky: bez poplatku 

 

b) slobodní snúbenci s trvalým pobytom mimo obce Ludanice ostatným obcí uvedených 

v bode a) 

snúbenci sa dostavia osobne 

Potrebujete:  

-predložiť občianske preukazy, rodné listy, žiadosť o uzavretie manželstva a povolenie na 

uzavretie manželstva vydané matričným úradom v trvalom pobyte jedného z nich 

Upozornenie: po uzavretí manželstva matričný úrad vydá sobášny list 

Poplatky: 16,50 EUR v hotovosti 

 

c) slobodní snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo mimo miesta trvalého pobytu tzv. 

delegovaný sobáš 

snúbenci sa dostavia osobne 

Potrebujete:  

- predložiť žiadosť o uzavretie manželstva, občianske preukazy, rodné listy 

Upozornenie: matrikárka vystaví Potvrdenie na uzavretie manželstva pre matričný úrad, kde 

sa bude uzatvárať manželstvo 

Poplatky: 16,50 EUR v hotovosti 

 

d) snúbenci sú rozvedení alebo ovdovení 
snúbenci sa dostavia osobne 

Potrebujete:  

- predložiť žiadosť o uzavretie manželstva, občianske preukazy, rodné listy, právoplatné 

rozsudky o rozvode prípade úmrtné listy bývalého manžela alebo manželky 

Poplatky: bez poplatku 

 

e) jeden zo snúbencov je cudzinec 

snúbenci sa dostavia osobne 

Potrebujete:  

- predložiť žiadosť o uzavretie manželstva, snúbenec, ktorý je štátnym občanom SR predloží 

doklady ako v bodoch a) - d), cudzinec predloží rodný list, osvedčenie o právnej spôsobilosti 

na uzavretie manželstva, doklad o štátnom občianstve, doklad o pobyte, doklad o stave, ak je 

rozvedený právoplatným rozsudok o rozvode manželstva alebo ak je ovdovelý úmrtný list 

bývalého manžela ( manželky), doklady musia byť preložené úradným prekladateľom do 

slovenského jazyka, a v prípade potreby legalizované alebo musia mať osvedčovaciu doložku 

„Apostille“, ďalej predloží doklad totožnosti (pas, občiansky preukaz) 

Poplatky: 66 EUR v hotovosti 

Lehota vybavenia: najmenej 14 dní pred sobášom 



 

f) jeden zo snúbencov je neplnoletý 

snúbenci sa dostavia osobne  

Potrebujete:  

- predložiť žiadosť o uzavretie manželstva, občianske preukazy, rodné listy, neplnoletý 

snúbenec predloží právoplatný rozsudok okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo 

Poplatky: bez poplatku 

 

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska 
Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej 

lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o skoršie 

priezvisko 

Upozornenie: o prijatie skoršieho priezviska treba požiadať na matričnom úrade, v obvode 

ktorého bolo uzavreté manželstvo. 

Potrebujete: 

- predložiť žiadosť , občiansky preukaz, sobášny list, právoplatné rozhodnutie o rozvode 

manželstva 

Poplatky: bez poplatku 

 

Úmrtná matrika 

 

Vydanie úmrtného listu 
 

Potrebujete: všetky listy o prehliadke mŕtveho – vydá ich obhliadajúci lekár, pozor na zadnej 

strane tohto tlačiva musí byť pečiatka obhliadajúceho a obvodného lekára, občiansky preukaz 

zosnulého/zosnulej/, občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb 

Upozornenie: matričný úrad vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. 

Poplatky: bez poplatku 

Doba vybavenia : na počkanie. 

 

Vydanie duplikátu rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu 
Potrebujete – dostaviť sa osobne, alebo podať písomnú žiadosť– občan, ktorého sa rodný list 

alebo sobášny list týka, jeho zákonný zástupca /rodič dieťaťa/, prípadne člen rodiny /manžel, 

rodičia, deti, vnuci, súrodenci alebo iná blízka osoba po preukázaní oprávneného záujmu/ 

Lehota na vybavenie : osobne – na počkanie 

                                    písomne – do 7 dní od doručenia písomnej žiadosti 

Poplatky: 5,00 EUR - za každý vydaný duplikát. 

 

 

Hore uvedené matričné záležitosti vybavuje: Ing. Mária Štaffenová, matrikárka 

Kancelária: prízemie, dvere č. 2 

Kontakt:  038/5319 010. 


