
Oddelenie matriky a evidencie obyvateľov 
 

Matrika : 

 

Na úseku matriky sa vykonávajú zápisy do knihy narodení, úmrtí a knihy  

manželstiev. Do knihy manželstiev bolo zapísaných k 13.12.2011  13 sobášov, ale  

celkovo uzavrelo manželstvo 25 dvojíc , v januári boli uzavreté 2 sobáše, vo februári 1 

sobáš , apríli 2 sobáše, v máji l sobáš v júni 2 sobáše,v júli 5 sobášov, v auguste 4 

sobáše, v septembri 5 sobášov, v októbri 3 sobáše.. Do knihy úmrtí bolo zapísaných 17 

prípadov. Jedná sa o ľudí, ktorí zomreli iba  v obci. Mimo obce zomrelo 25 občanov 

t.j. spolu k 13.12.2011 zomrelo 42 občanov  našej obce.V l mesiaci zomreli 4 občania,  

v druhom 7 občanov, v treťom 3 občania, v štvrtom 3 občania, v piatom 6 občanov, 

v šiestom 2 občania, v siedmom 4 občania, v ôsmom 2 občania, v deviatom 1 občan, 

v desiatom 4 občania, v jedenástom 2 občania, v dvanástom 4 občania  Do knihy 

narodení nebol zapísaný žiaden prípad. Mimo obce sa narodilo 20 detí. Ďalej sa 

vydávajú výpisy z matrik, ktorých bolo k dnešnému dňu  vydaných 235..Na tomto 

úseku sa tiež vydávajú podklady pre uzavretie manželstva v cudzine, vykonávajú sa 

zápisy o určení otcovstva súhlasným vyhlásením,  rozhodnutia o zmene mena 

a priezviska, zmocnenia k uzavretiu manželstva, zápisy narodení sobášov a úmrtí do 

Osobitnej matriky Bratislava., dodatočné záznamy do matriky ako sú napr. rozvody, 

zmena mena , priezviska a pod. mesačné štatistické hlásenia na Okresný súd, 

evidenciu obyvateľov, Daňový úrad, Štat. úrad, RT, Sociálnu poisťovňu, Úrad pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tiež sa vydávajú rôzne potvrdenia, týkajúce sa 

matričnej agendy. 

 

 

Evidencia obyvateľov 
 

 

Na tomto úseku sa vedie evidencia obyvateľov, prihlásenie a odhlásenie pobytu 

trvalého i prechodného, narodenie detí, zomretie občanov K 13.12.2011  má naša obec 

2762 obyvateľov. Na trvalý pobyt sa prihlásilo 18 občanov. 38 občanov sa odhlásilo 

z trvalého pobytu. Narodilo sa k dnešnému dňu 20 detí , zomrelo 42 občanov. Do 

náplne práce tohto úseku patria i potvrdenia o pobyte občanov, potvrdenia o stave, 

rozhodnutia o pridelení súpisných  čísiel, listiny o pridelení súp.čísiel, rozhodnutia 

o zrušení pobytu, potvrdenie o žití pre českú správu sociálneho zabezpečenia Praha. 

Potvrdení o žití bolo vydaných 555.. Podávajú sa žiadosti o výpisy a odpisy registra 

trestov. K dnešnému dňu bolo vydaných 33 výpisov a odpisov. 

Do tohto úseku patria  aj práce spojené s konaním všetkých volieb. 

 

 

Evidencia pošty : 

 

 

Vedie sa registratúrny denník denník, protokol a evidencia poštových známok. Do 

registratúrneho denníka bolo zapísaných  k dnešnému dňu 504 poštových zásielok. 



 

 

 

Pokladňa Obecného úradu  

 

Do pokladničnej knihy bolo k 30.11.2011 zapísaných 614 účtovných prípadov. Jedná 

sa o príjmy a výdavky OÚ, ktoré sú účtované v hotovosti. Každého ¼ roka sa 

vykonáva inventúra pokladničnej hotovosti. 

 

Overovanie odpisov a podpisov 

K 13.12.2011  bolo overených 511 fotokópií a 1642 podpisov. 
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