
Činnosť mimo úseku matrík 

 

Okresný úrad Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu č. 2, odbor všeobecnej vnútornej 

správy, č. dv. 35 – Mgr. Pavel Ďurás vykonáva podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o 

osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami: 

- osvedčovanie podpisov. Občan musí byť osobne prítomný, predloží preukaz totožnosti, 

zaplatí správny poplatok v hotovosti 1,50 € formou kolkovej známky alebo v hotovosti do 

pokladne OÚ za 1 podpis; 

 - osvedčovanie odpisov a fotokópií listín. Občan predloží originál listiny, jej fotokópiu, 

zaplatí správny poplatok formou kolkovej známky alebo v hotovosti do pokladne OÚ 1,50 € 

za každú začatú stranu; 

!!! Od poplatku sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzným 

právnych predpisov o soc. zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského 

poistenia, štátnych sociálnych dávok a soc. pomoci; priestupkoch a o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

- od 1.1.2002 v zmysle hore uvedeného zákona vykonáva osvedčovanie aj obec v rámci 

výkonu samosprávy obce /§ 1 zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na 

listinách okresnými úradmi a obcami/; 

Činnosť na úseku matrík 

I. Zmena mena a priezviska 

Od 1.2.2006 na povolenie zmeny mena alebo priezviska je príslušný okresný úrad 
podľa trvalého bydliska, prípadne posledného trvalého bydliska štátneho občana Slovenskej 
republiky na území SR, ktorého sa návrh týka. /Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku 
v znení neskorších predpisov/. Žiadosť o zmenu mena alebo priezviska musí byť písomná 
a musí obsahovať: 

1. meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť 
týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá 
žena, 

2. miesto trvalého pobytu v Slovenskej republike alebo miesto obvyklého pobytu 
v cudzine osoby, ktorej sa žiadosť týka, 

3. meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila, 
4. meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa vzťahuje 

zmena priezviska aj na tieto osoby, 
5. údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka, 
6. odôvodnenie žiadosti . 

               
 
 
 



K žiadosti o zmenu mena alebo priezviska sa predloží originál alebo osvedčená kópia 
týchto dokladov: 
 
 
a/  rodný list osoby, ktorej sa žiadosť týka, 
b/  sobášny list, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena , 
c/  právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, 
     je rozvedená, 
d/ úmrtný list manžela, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova, 
e/ občiansky preukaz osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať. 
 

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, 
ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 
15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným  
podpisom. Ak  o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho  
rodičov , k žiadosti priloží aj 
a/ písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné 
     rozhodnutie súdu nahrádzajúceho jeho súhlas, ak súhlas nedal, alebo ak sa súhlas 
     nedal získať, 
b/ úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel, 
c/ právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne 
     úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané. 

Ak obaja rodičia zomreli, nie sú známi, boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony 
v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky zmeny mena alebo zmeny priezviska 
maloletého, žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podáva poručník, 
ktorý bol dieťaťu ustanovený. 

Ak žiadosť podáva iná osoba ako tá, ktorej sa žiadosť týka, žiadosť musí obsahovať 
aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu žiadateľa a jeho vzťah k osobe, ktorej sa žiadosť 
týka. 
 
Správne poplatky:  
Zmena 
a/ hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska                           3,-- € 
b/ priezviska maloletých detí                                                                                  33,-- € 
c/ mena alebo priezviska v ostatných prípadoch                                                    100,-- € 
 
Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden 
poplatok. 
Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden 
poplatok. 
 

Správne poplatky sa vyberajú v kolkových známkach alebo v hotovosti do pokladne 
OÚ po vydaní rozhodnutia o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska. 
 
II. vyššie overenie verejných listín na použitie v cudzine 
 

1. apostille - 10,-- € 
2. superlegalizácia - 10,-- € 
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