Mestský úrad Dunajská Streda
Matričný úrad
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda

Odtlačok prezentačnej pečiatky/Bélyegző lenyomata

Vec: Žiadosť o povolenie uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste
Tárgy: Egyéb megfelelő helyen való házasságkötés engedélyezése iránti kérelem
Odtlačok prezentačnej pečiatky

Žiadatelia (snúbenci ) / Kérelmezők (jegyesek):
Meno a priezvisko ženícha/ Vőlegény családi és utóneve: ………………………………………………………….
Dátum a miesto jeho narodenia/ Születési dátum és hely:……………………………………………………………..
Trvalý pobyt/ Állandó lakhely: …………………………………………………………………………………………...
Meno a priezvisko nevesty/ Menyasszony családi és utóneve: …...……………………………………………
Dátum a miesto jeho narodenia/ Születési dátum és hely: ……………………………………………………...
Trvalý pobyt/ Állandó lakhely: …………………………………………………………………………………………...
Údaje o čase a mieste uzavretia manželstva/ Házasságkötés helye és ideje:
Dátum a presná hodina uzavretia manželstva/ Házasságkötés dátuma és pontos ideje:

..................................

Miesto (adresa) uzavretia manželstva/ Házasságkötés helye: ………………………………………………………..

Iné požiadavky na priebeh sobášneho obradu/ A házasságkötéssel kapcsolatos egyéb igények:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
V/ Kelt ................................................. dňa/ napon .........................
...........................................
podpis ženícha/
vőlegény aláírása

..........................................
podpis nevesty/
menyasszony aláírása

Správne poplatky/ Közigazgatási illetékek::
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,-Eur/ a hivatal által meghatározott helyen kívüli házasságkötés
engedélyezése 70,- Euró
- ďalšie náklady spojené s vykonávaním obradu na inom vhodnom mieste 150,-Eur (snúbencom, z ktorých aspoň jeden je držiteľom
platnej vernostnej karty vydanej mestom Dunajská Streda 70,-Eur)/ az egyéb megfelelő helyen való házasságkötéssel járó egyéb
költségek 150,- Euró (ha a jegyesek egyike rendelkezik Dunaszerdahely Város által kiadott hűségkártyával, akkor 70, - Euró)

Posúdenie žiadosti Matričným úradom v Dunajskej Strede/
A kérelem elbírálása a Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal szerint

Matričný úrad v Dunajskej Strede posúdil predloženú žiadosť snúbencov a uzavretie manželstva v uvedenom
termíne a na danom mieste / A Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal a jegyesek házasságkötés iránti kérelmét
az adott időpontban és helyen

odporúča/ ajánlja – neodporúča/ nem ajánlja *.

V Dunajskej Strede/ Kelt, Dunaszerdahelyen dňa ......................... napon

........................................
podpis matrikárky/
anyakönyvvezető aláírása

Uzavretie manželstva v uvedenom termíne a na danom mieste/
A házasságkötést az adott időpontban és helyen

povoľujem/ engedélyezem – zamietam/ elutasítom *.

V Dunajskej Strede/ Kelt, Dunaszerdahelyen dňa ......................... napon

........................................
podpis prednostu/
hivatalvezető aláírása

* nevhodné prečiarknite/ a nem megfelelőt áthúzással jelölni

