MATRIKA
OD 1. NOVEMBRA
VYBAVÍTE NA MATRIKE:
 výpis/odpis z
registra trestov,
 výpis z listu
vlastníctva,
 výpis z
Obchodného registra.
VYBAVENIE SOBÁŠA
Pri podaní žiadosti o
uzavretie manželstva musia
byť prítomní obaja snúbenci
s potrebnými dokladmi
(rodný list, OP, príp.
právoplatný rozsudok o
rozvode, cudzinci aj
osvedčenie o právnej
spôsobilosti na uzavretie
manželstva). Termín a
hodina sobáša sa dajú
dohodnúť až pri podaní
žiadosti.
VYBAVENIE SPÄŤVZATIA
PRIEZVISKA PO ROZVODE
MANŽELSTVA
Oznámenie môže podať do
3 mesiacov od
nadobudnutia
právoplatnosti rozvodu len v
prípade, ak uzavreli
manželstvo v Petržalke.
K oznámeniu je potrebné
doložiť právoplatný
rozsudok o rozvode
manželstva a OP.

VYBAVENIE RODNÉHO LISTU
K prevzatiu prvého rodného
listu dieťaťa treba priniesť
doklady podľa poučenia, ktoré
dostane matka pri odchode
z pôrodnice.
VYBAVENIE URČENIA
OTCOVSTVA
1. Pred narodením dieťaťa –
musia prísť matka i otec
dieťaťa osobne a predložia
obaja OP a rodné listy (ak je
matka rozvedená viac ako 300
dní, tak predloží aj právoplatný
rozsudok, ak je vdova, úmrtný
list bývalého manžela).
2. Po narodení dieťaťa – platí to
isté ako v bode 1. Ak je jeden z
rodičov cudzinec a nevie po
slovensky, musí byť prítomný aj
súdny tlmočník, ktorého si
musíte zabezpečiť – dohodnúť
(viď zoznam tlmočníkov na
matrike).

MATRIKA NEVYKONÁVA OSVEDČOVANIE:
a) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských
preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných
informácií a zo súboru geodetických informácií katastra
nehnuteľností,
d) ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s
predloženou listinou,
e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s
predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné
posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
f) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku
(nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku).
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INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTA OBČANA
(IOMO)
Na základe posledných zmien budú pod
jednou strechou s matrikami. Vďaka IOMO
sa vytvára priestor na to, aby obyvatelia
miest a obcí nemuseli kvôli rôznym
dokladom dochádzať do okresného sídla a
navštevovať viaceré úrady. Po novom to
bude pod jednou strechou. V mestách a
obciach pôsobí 973 matrík, ktoré sa stanú
kontaktnými bodmi na komfortné
vybavovanie mnohých žiadostí.
POSTUPNE PRUBUDNÚ AJ ĎALŠIE SLUŽBY:
 podanie žiadosti o prihlásenie vozidla,
 podanie žiadosti o odhlásenie vozidla,
 informovanie sa o technických
údajoch o vozidle,
 nahlásenie straty elektronického
občianskeho preukazu,
 podanie podnetu k ukončeniu pobytu,
 podanie prihlásenia k prechodnému
pobytu,
 podanie prihlásenia inej osoby k
prechodnému pobytu,
 podanie odhlásenia z prechodného
pobytu.
VYBAVENIE ZÁPISU DO OSOBITNEJ MATRIKY
NARODENIE, SOBÁŠ, ÚMRTIE V CUDZINE
Pri podaní žiadosti o zápis do osobitnej
matriky je potrebné predložiť príslušný
matričný doklad preložený súdnym
tlmočníkom do slovenského jazyka, rodný
list, OP
 pri uzavretí manželstva aj právoplatný
rozsudok rozvodu predchádzajúceho
manželstva,
 pri narodení od 1957 aj sobášny list
rodičov.
U občanov, ktorým bolo udelené štátne
občianstvo SR aj listinu o udelení štátneho
občianstva a osvedčenie o štátnom
občianstve.





ĎALEJ VYBAVÍTE
aktuálne rodné listy občanov narodených v
Petržalke od júla 1997 v nemocnici na
Antolskej
duplikáty rodných listov – len narodenia od
júla 1997 v nemocnici na Antolskej
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