
Oddelenie matriky a evidencie obyvateľov 
 
Matrika : 
 

Na úseku matriky sa vykonávajú zápisy do knihy narodení, úmrtí a knihy  
manželstiev. K 6.12.2017 uzavrelo 22 dvojíc manželstvo. V našej obci uzavrelo 12 
dvojíc a mimo obce 12 dvojíc. Dve dvojice uzavreli v našej obci manželstvo, ktoré 
nemali  v  obci trvalý pobyt. Podľa jednotlivých mesiacov  to bolo následovné :   
v marci 2 sobáše, v apríli 1 sobáš,  v júni 5 sobášov, v júli 4  sobáše, v auguste 2 
sobáše, v septembri 6 sobášov, v októbri 2 sobáše,  Do knihy úmrtí bolo zapísaných 12 
prípadov. Jedná sa o ľudí, ktorí zomreli iba  v obci. Mimo obce zomrelo 32 občanov  
t.j. spolu k  6.12.2017  zomrelo 44 občanov. V obci zomreli ešte dvaja občania Českej 
republiky.  V l mesiaci zomreli 10 občanov,    v druhom mesiaci 2 občania, v treťom 
mesiaci 1 občan, v štvrtom 4 občania, v piatom 3 občania , v šiestom 3 občania, 
v siedmom 4 občania, v ôsmom 7  občanov, v deviatom mesiaci 2 občania, v desiatom 
5 občanov, v jedenástom 3 občania .Najmladším občanom, ktorý v tomto roku zomrel 
bola Alexandra Bongilajová 9 ročná a najstarším občanom , ktorý v tomto roku zomrel 
bol Bohumil Hetflajš  93 ročný.  Do knihy narodení nebol zapísaný žiaden prípad. 
Mimo obce sa narodilo 14 detí. Do náplne práce matričnej agendy patria aj výpisy 
z matrík, ktorých bolo k dnešnému dňu  vydaných 67. Na tomto úseku sa tiež vydávajú 
podklady pre uzavretie manželstva v cudzine, vykonávajú sa zápisy o určení otcovstva 
súhlasným vyhlásením,  rozhodnutia o zmene 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, 
Štatistický úrad. , Register trestov Bratislava, Sociálnu poisťovňu, Úrad pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou. Tiež sa vydávajú rôzne potvrdenia, týkajúce sa 
matričnej agendy. 
V tomto roku  sa vedie už matrika   v programe  CISMA – Centrálny informačný 
systém matrík. Matriky sú prepojené v rámci celej SR. Do  CIZMY sa počas roku 
2017 zapisovali aj staré záznamy úmrtí , manželstiev, narodení, rozvodov, zmeny 
priezvisk po rozvode a  pod. Celkovo bolo vykonaných 772 zápisov. 
 
Evidencia obyvateľov 
 
 

Na tomto úseku sa vedie evidencia obyvateľov, prihlásenie a odhlásenie pobytu 
trvalého i prechodného, narodenie detí, zomretie občanov K 6.12.2017  má naša obec 
2642 obyvateľov. Na trvalý pobyt sa prihlásilo 40 občanov. 20 občanov sa odhlásilo 
z trvalého pobytu. Narodilo sa k dnešnému dňu 14 detí , zomrelo 44 občanov. Do 
náplne práce tohto úseku patria i potvrdenia o pobyte občanov, potvrdenia o stave, 
rozhodnutia o pridelení súpisných  čísiel, listiny o pridelení súpisných čísiel, 
rozhodnutia o zrušení pobytu, potvrdenie o žití pre Českú správu sociálneho 
zabezpečenia Praha. Potvrdení o žití bolo vydaných 821.  Evidencia obyvateľov sa 
vedie  manuálne. na  prihlasovacích a odhlasovacích lístoch a tiež v počítačí 
v programe KORVIN. Pracovníčka ohlasovne bola preškolená na nový program 
REGOB – register obyvateľov v rámci celej SR ,  Centrálnu ohlasovňu. Od 1.7.2016 



sa pracuje aj v týchto programoch. Od 1.1.2016  obec pracuje aj v programe  Register 
adries, kde sa jedná o vedenie súpisných čísiel všetkých stavieb v obci. Pracovníčka 
tohto úseku bola tiež  preškolená na program IOM – Integrované obslužné miesto, kde 
sa budú vydávať Listy vlastníctva, Odpisy a Výpisy registra trestov a Výpisy 
z obchodného registra Zatiaľ však nemáme povolenie pracovať v tomto programe. 
Do tohto úseku patria  aj práce spojené s konaním všetkých volieb. 
 
 
 
 
 
Pokladňa Matriky  
 

Na oddelení matriky a Evidencie obyvateľov sa vedie  pokladňa matriky. Sú to 
príjmy z matriky a evidencie obyvateľov. K 6.12.2017 bolo v pokladni matriky 
zapísaných 491 účtovných prípadov.Do pokladne  k uvedenému dňu boli prijaté 
finančné prostriedky vo výške 2.776,90 eura.Sú to poplatky za overovanie podpisov, 
odpisov, výpisy z matrík, delegovanie sobášov a iných poplatkov týkajúcich sa úseku 
evidencie obyvateľov a matriky. 

 
Overovanie odpisov a podpisov 
 
K 6.12.2017  bolo overených 270  fotokópií a 2546 podpisov. 
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