Oznámenie o prijatí predošlého priezviska alebo o upustení od
používania spoločného priezviska po rozvode manželstva.
Podľa § 27 Zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 36/2005 Z.z.
1/ Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné
priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva
matričnému úradu, v ktorom bolo manželstvo zapísané oznámiť, že prijíma opäť svoje
predošlé priezvisko
2/ Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné
priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé
priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva
matričnému úradu, v ktorom bolo manželstvo zapísané oznámiť, že upúšťa od používania
spoločného priezviska.
Za zmenu priezviska do troch mesiacov podľa bodu 1/ a 2/ sa nevyberá správny poplatok. Po
uplynutí tejto doby sa podáva žiadosť o zmenu priezviska na Obvodný úrad v Humennom,
odbor všeobecnej vnútornej správy. Za povolenie zmeny priezviska sa vyberá správny
poplatok 3 000, Sk. /zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov./

Žiadosť na zmenu mena a priezviska v ostatných prípadoch sa podáva na Obvodný úrad
v Humennom, odbor všeobecnej vnútornej správy.

................................................................................................................................................
/Meno a priezvisko, PSČ, bydlisko žiadateľa/

Mesto Snina
Matričný úrad
069 01 Snina 1
.................................. dňa .............................
mesto /obec/
VEC
Oznámenie o prijatie svojho predošlého priezviska alebo upustenie od používania spoločného
priezviska. *

Dolupodpísaná .............................................................. nar. ............................................
v ........................................................... rodné číslo ..................................................................
bytom ................................................................................................Vám oznamujem, že
prijímam svoje predošlé priezvisko alebo upúšťam od používania spoločného priezviska * po
rozvode manželstva vysloveného rozsudkom Okresného súdu v ............................................
č.j. ............................... zo dňa ..................................., ktorý nadobudol právoplatnosť dňa
.............................................
V budúcnosti budem používať priezvisko .........................................................................

...................................................
podpis

Prílohy
1x právoplatný rozsudok o rozvode
1x sobášny list
1x neosvedčená fotokópia občianskeho preukazu /len v prípade, že oznámenie bude doručené
poštou/

*nehodiace sa preškrtnite

