Zmeny vo vybavovaní na matričnom úrade
Vyhlásenie mimoriadnej situácie v SR spôsobilo značný zásah aj do vybavovania
životných udalostí občanov SR matričnými úradmi na území SR.
Z uvedeného dôvodu Ministerstvo vnútra ohľadom vydávania úradných výpisov
z knihy narodení, novorodencom, na základe ktorých si zákonný zástupca uplatňuje
prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne (ZP), poskytlo nasledovné informácie:
„V zmysle platnej legislatívy, treba novorodenca prihlásiť do zdravotnej poisťovne do 60 dní
od narodenia. Dovtedy je dieťa poistené v tej istej poisťovni ako matka a zdravotná
starostlivosť je hradená z jej poistenia.
Zdravotné poisťovne sú pripojené, resp. majú prístup do registra fyzických osôb, takže si
vedia na základe žiadosti zákonného zástupcu overiť osobné údaje novorodenca, ktoré sa do
informačného systému registra fyzických osôb dostanú prostredníctvom registra obyvateľov
a informačného systému matrík a vedia v súčasnej mimoriadnej situácii poskytnúť pediatrovi
údaje o dieťati.“
V prípade, že občan chce vybaviť rodný list novorodencovi, prípadne potrebuje ďalšiu kópiu
z matričných kníh, Matričný úrad Komárno tieto poskytne na základe vopred dohodnutého
spôsobu, preto si dovoľujeme požiadať každého občana aby svoje požiadavky vopred
telefonicky dohodol s pracovníčkami matričného úradu na nižšie uvedených telefónnych
číslach:
Kontakty: 035/28 51 297, 035/28 51 298, 035/28 51 299.
Súhlasné vyhlásené rodičov k dieťaťu doposiaľ nenarodenému je možné vykonať na
Matričnom úrade v Komárne na základe vopred dohodnutých podmienok, dodržaním
prísnych hygienických opatrení (negatívna cestovateľská anamnéza, rúška, rukavice, vlastné
pero).
V prípade, že občan vybavuje úmrtie prosíme tiež o kontaktovanie matričného úradu na
telefónnom čísle 035/28 51 297.
Prosíme našich klientov v záujme ochrany vlastného zdravia ako aj zdravia nás a našich
kolegov, aby dodržali všetky hygienické opatrenia.
Oznámenie ohľadom sobášov na území Mesta Komárno
Na základe rozhodnutia primátora mesta Komárno sobáše na Matričnom úrade v Komárne
bude možné uzatvárať v období „koronakrízy“ v nasledovnom režime:
Sobáše za prítomnosti snúbencov a dvoch svedkov (dodržaním Opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva SR a s poukazom na zákon o rodine) bude možné uzatvárať vo vopred
dohodnutom termíne – ktoré sú určené na štvrtok od 9.00 do 12.00 hod v obradnej sieni
Mestského úradu Komárno. Pri sobáši treba dodržiavať prísne hygienické pravidlá, ako sú:
negatívna cestovateľská anamnéza, rúško, gumené rukavice, vlastné pero.
V prípade záujmu bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 035/2851299.

Változások az anyakönyvi hivatal ügyintézésében
A szlovák kormány koronavírussal kapcsolatos határozata jelentős változást hozott az
állampolgárok élet eseményeinek hivatali intézésében is.
Az újszülöttek születési anyakönyvi kivonatának kiadásával kapcsolatban, amely alapján
kérelmezhető a gyermek nyilvántartásba vétele az egészségbiztosító társaságnál, a
belügyminisztérium a következő információkat szolgáltatta:
„A hatályos jogszabályok értelmében az újszülöttet a születéstől számított 60 napon belül
nyilvántartásba kell venni valamelyik egészségbiztosító társaságnál. Addig a gyermeket az
édesanya egészségbiztosítója biztosítja, és az egészségügyi ellátását fedezi.
Az egészségbiztosító társaságok hozzáféréssel rendelkeznek a fizikai személyek
nyilvántartásához, így a törvényes gyám kérésére, a jelenlegi vészhelyzetben, ellenőrizni
tudják az újszülött személyes adatait, amelyek az anyakönyvi hivatal által használt
információs rendszerből a fizikai személyek nyilvántartásba valamint a lakossági
nyilvántartási rendszerbe is eljutatnak.
A Komáromi Anyakönyvi Hivatallal előzetesen egyeztetett módon tudják intézi a lakosok az
újszülöttek számára kiállított anyakönyvi kivonatokat, továbbá lehetőség van az egyéb
okmányok igénylésére is megegyezés alapján.
Elérhetőségeink: 035/28 51 297, 035/28 51 298, 035/28 51 299
A Komáromi Anyakönyvi Hivatallal előzetesen egyeztetett módon lehetőség van apasági
elismerésről szóló nyilatkozat tételre a még meg nem született gyermekhez. A nyilatkozat
csak előzetes telefonos egyeztetés után lehetséges, szigorú egészségbiztonsági feltételek
betartása mellett (utazási előzmények kizárása, szájmaszk, gumikesztyű, saját íróeszköz)
Amennyiben halálesetet intéz a hozzátartozó vagy a megbízott személy, kérjük, hogy vegye
fel a kapcsolatot az anyakönyvi hivatallal a 035/ 28 51 297 –es telefonszámon.
Saját egészségük, valamint a munkatársaink védelme érdekében kérjük ügyfeleinket, hogy
tartsák be az összes egészségügyi intézkedést.
Értesítés házasságkötés feltételeiről Komárom Város területén
Komárom város polgármesterének határozata alapján a Komáromi Anyakönyvi Hivatalban a
„koronakrízis“ idején a következő feltételek mellett lehet házasságot kötni:
Házasságkötésre a jegyesek és a két tanú jelenlétében van lehetőség (Szlovákia országos tiszti
főorvosának rendelkezései és a családjogi törvény hatályos szabályai értelmében), előre
egyeztetett csütörtöki napokon 9.00 órától 12.00 óráig a Komáromi Városi Hivatal
házasságkötő termében. A házasságkötésnél szigorú egészségbiztonsági feltételeket kell
betartani: utazási előzmények kizárása, szájmaszk, gumikesztyű, saját íróeszköz.
Közelebbi információt az érdeklődőknek a következő telefonszámon nyújtunk: 035/2851299

