Obec Liptovská Sielnica
Matričný úrad Liptovská Sielnica
032 23 Liptovská Sielnica 75, okres Liptovský Mikuláš

Uzavretie manželstva
Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú obaja partneri na matričnom úrade. Pre podanie
Žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý
pobyt.
Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade
príslušnom podľa sídla kostola, kde bude obrad vykonaný min 14 dní pred uzavretím manželstva.
Matričný úrad žiadosť potvrdí a deleguje. Za porušenie tejto podmienky bude sobáš neplatný!
V deň sobáša musia byť obaja snúbenci plnoletí, neplnoletým osobám dáva povolenie na uzavretie
manželstva súd.
Na matričnom úrade v Liptovskej Sielnici sa občiansky obrad uzavretia manželstva koná
každú PÁRNU sobotu v čase od 13,00 do 18,00 hod.,
počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa občianske obrady nevykonávajú.
Správny poplatok:
- uzatvorenie manželstva mimo určenej doby 20,- €
- uzatvorenie manželstva mimo úradne určenej miestnosti 70,- €.
Poplatok 50,- € na úhradu zvýšených nákladov:
- vykonanie občianskeho obradu uzavretia manželstva mimo obradnej miestnosti,
- vykonanie občianskeho obradu uzavretia manželstva mimo určených obradných dní,
- vykonanie občianskeho obradu uzavretia manželstva mimo určených hodín.
Pri akejkoľvek kombinácii súbehu matričným úradom povolených zmien vykonania občianskeho
obradu sa platí len jeden poplatok v sume 50,- € (schválené Uznesením č. 15/2018 Obecného
zastupiteľstva v Liptovskej Sielnici zo dňa 29.01.2018).
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Spôsob vyžiadania:
obaja snúbenci osobne na matričnom úrade.
Potrebné doklady:
Ak sú obaja snúbenci štátny občania SR a aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v matričnom
obvode:
tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva (poskytuje matričný úrad),
občianske preukazy + rodné listy snúbencov,
u rozvedených: právoplatný rozsudok o rozvode,
u vdovcov: úmrtný list manželského partnera,
rodné listy spoločných detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec,
v prípade sobáša maloletého: povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému,
doba na vybavenie: na počkanie.
Ak sú obaja snúbenci štátny občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu:
tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva (poskytuje matričný úrad),
občianske preukazy + rodné listy snúbencov,
u rozvedených: právoplatný rozsudok o rozvode,
u vdovcov: úmrtný list manželského partnera,
rodné listy spoločných detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec,
v prípade sobáša maloletého: povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nahlásiť: presný dátum, miesto a okres sobáša,
matričný úrad vystaví Povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným
úradom, tzv. delegovanie sobáša,
delegujúci matričný úrad vyberá správny poplatok 20,- €,
doba na vybavenie: na počkanie, v prípade do dvoch týždňov.
Ak je jeden so snúbencov štátnym občanom SR a druhý cudzím štátnym občanom:
štátny občan SR:
tlačivo Žiadosť o uzavretie manželstva (poskytuje matričný úrad),
občiansky preukaz + rodný list,
u rozvedených: právoplatný rozsudok o rozvode,
u vdovcov: úmrtný list manželského partnera,
rodné listy spoločných detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec,
v prípade sobáša maloletého: povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému,
Povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom, tzv.
delegovanie sobáša, ak nemá trvalý pobyt v matričnom obvode (delegujúci matričný úrad vyberá
správny poplatok za delegáciu 20,- €),
cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo v SR:
občiansky preukaz (platný cestovný doklad + platné víza) + rodný list,
u rozvedených: právoplatný rozsudok o rozvode,
u vdovcov: úmrtný list manželského partnera,
rodné listy spoločných detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec,
osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva,
doklad o štátnom občianstve,
doklad o pobyte,
potvrdenie o osobnom stave,
ak je domovským štátom krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu dohodu, musia byť doklady
preložené súdnym tlmočníkom (prekladateľom) do slovenského jazyka,
tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú vec verejnej listiny
(apostille),
správny poplatok: 70,- €,
doba na vybavenie: min 14 dní pred uzavretím manželstva,
odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.
Uzavretie manželstva medzi cudzincami:
predkladajú žiadosť o uzavretie manželstva + doklady uvedené v predchádzajúcom prípade
ktorémukoľvek matričnému úradu,
správny poplatok: 200,- €.
Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR (bez ohľadu na štátne občianstvo
snúbencov):
predkladajú žiadosť o uzavretie manželstva + doklady uvedené v predchádzajúcom prípade
ktorémukoľvek matričnému úradu,
správny poplatok: 200,- €.
Doba vybavenia:
na počkanie: Sobášny list + Oznámenie o uzavretí manželstva.
Poplatok:
vyhotovenie prvého úradného výpisu je bez poplatku,
úhrada predpísaných poplatkov - v hotovosti do pokladne Obecného úradu Liptovská Sielnica

Štátny občan SR, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad
podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Podľa zákona č. 14/2006
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách od 1.2.2006 Slovenská republika
nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Matričný úrad vydá
občanovi potvrdenie o tejto skutočnosti.

