
 

RADY K UZAVRETIU MANŽELSTVA NA MATRIČNOM ÚRADE V BYTČI 
 
 
 

Postup pred uzavretím manželstva pre štátnych občanov Slovenskej republiky 
 
 
Štátni občania SR musia predložiť Matričnému úradu v Bytči nasledovné doklady: 
 
1/ žiadosť o uzavretie manželstva - podáva sa na matričnom úrade, kde má jeden zo snúbencov trvalý    
     pobyt, ak nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt v Matričnom obvode Bytča, predložia snúbenci aj   
     povolenie na uzavretie manželstva z matričného úradu posledného trvalého pobytu jedného zo   
     snúbencov 
2/ rodné listy 
3/ platné občianske preukazy 
4/ úmrtný list  zomretého manžela, ak ide o ovdovelého snúbenca 
5/ právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je snúbenec rozvedený 
6/ právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstva neplnoletému - ak je snúbenec       
    neplnoletý (od 16 do 18 rokov) 
7/ Správny poplatok - za uzavretie manželstva s povolením iného matričného úradu - 16.50 € 
                                    - za uzatvorenie manželstva mimo obradnej siene Mesta Bytča - 66.- € 
                                    - za uzatvorenie manželstva mimo určené dni a hodiny - 16.50 €    
 
 
Postup pred uzavretím manželstva štátneho občana Slovenskej republiky s cudzincom 
 
Ak chce cudzinec uzavrieť manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky je povinný priložiť k 
žiadosti o uzavretie manželstva tieto doklady: 
 
      1/ rodný list t.j. doklad o narodení, z ktorého musí byť jasný najmä dátum a miesto narodenia, meno a 
priezvisko ako i údaje o rodičoch (mená a priezviská, dátum a miesto narodenia). 
         Ak rodný list údaje o rodičoch neobsahuje, je potrebné predložiť sobášny list rodičov. 
 
      2/ osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva t.j. doklad resp. osvedčenie o tom, že nie 
sú známe okolnosti, ktoré by vylučovali uzavretie manželstva podľa práva štátu, ktorého je cudzinec 
príslušníkom. 
         Tento doklad by mal obsahovať: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, okres a štát, štátnu 
príslušnosť, stav a trvalé bydlisko (mesto, obec, ulicu, číslo domu, okres a štát). Malo by tu byť uvedené s 
kým mieni v Slovenskej republike uzavrieť manželstvo (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, 
bydlisko). 

� potvrdenie o pobyte a stave, ako i štátnej príslušnosti môže byť na osobitnom doklade 
� niektoré štáty nepoznajú a nevydávajú doklad o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva, v takom 

prípade je potrebné zo strany cudzinca predložiť potvrdenie, že takýto doklad právny poriadok 
dotyčného štátu nepozná resp. nevydáva. Napriek tomu cudzinec musí predložiť osvedčenie o práve 
svojho štátu týkajúce sa uzavretia manželstva, potvrdenie o pobyte a stave. 

 
      3/ Všetky doklady vydané v cudzine musia byť legalizované.  

� Ak ide o štát, s ktorým má SR podpísanú Zmluvu o právnej pomoci, platia všetky doklady bez 
ďalšieho overovania. 

� Ak ide o štát, ktorý pristúpil na Dohovor, ktorým sa ruší legalizácia dokladov, doklady potrebné k 
uzavretiu manželstva musia mať osvedčovaciu doložku – „Apostille“.  



� Ak ide o štát, s ktorým nemá SR podpísaný dohovor o uznaní dokladov, je potrebné tzv. 
superlegalizácia. Doklad vydaný v cudzom štáte najskôr overí Ministerstvo zahraničných vecí štátu, 
ktorý doklad vydal a následne zastupiteľský úrad SR v danom štáte. 

� Odporúčam zabezpečiť si takéto overenie ešte pred odovzdaním listiny na preklad prekladateľovi. 
 
      4/ Ak je cudzinec rozvedený, musí predložiť právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva, ak je 
ovdovený úmrtný list nebohého manžela. 
 
      5/ Doklady musia byť preložené do slovenského jazyka súdom stanoveným prekladateľom, ktorý preklad 
potvrdí svojim podpisom a pečiatkou. Odporúčam, aby ste si preklad prekontrolovali, aby prekladateľ použil 
len znaky slovenskej abecedy. 
 
      8/ Pokiaľ cudzinec neovláda slovenský jazyk, k sobášnemu obradu musí byť prizvaný úradne oprávnený 
tlmočník. 
 
     9/ Cestovný pas nenahrádza doklady potrebné k uzavretiu manželstva, slúži k preukázaniu totožnosti. Ak 
má cudzinec v pase pečiatku „zákaz pobytu“ nemôže na území SR uzavrieť manželstvo. 
 
    10/ Žiadosť o uzavretie manželstva musí byť podaná so všetkými dokladmi najmenej 14 dní pred 
stanoveným termínom sobáša. 
 
    11/ Správny poplatok – za uzatvorenie manželstva občana SR a cudzinca je 66.-€ 
 
 
Poznámky 
 
Sobášne dni a hodiny - štvrtok:    8.00  - 14.00 hod. 
                                     -  sobota:  13.00  - 16,30 hod. 
 
Miesto uzavretia manželstva - sobášna sieň Mesta Bytča 
Sobášiaci - Primátor Mesta Bytča a poverení poslanci Mestského zastupiteľstva v Bytči 
 
                                                     
Sobáš v Sobášnom paláci - Sobášny palác nie je majetkom Mesta Bytča, preto ak chcú snúbenci uzatvoriť  
sobáš v Sobášnom paláci, musia kontaktovať aj správcu pána Miloša Majtana - č. t. 0917 598 905, 041- 
5523027, majtan@pmza.sk a zosúladiť si termín spolu s termínom na Matričnom úrade v Bytči.  
 
Pre Matri čný úrad v Bytči  je termín záväzný až vtedy, ak snúbenci doručia kompletnú žiadosť 
s dokladmi a zaplatia správne poplatky. 
 
Kontakt - Jarmila Šichmanová, matrikár 041-5073938, matrika@bytca.sk 


