titul, meno a priezvisko, adresa | tudományos cím, családi és utónév, lakcím

Adresát: | Címzett:

Oznámenie o určení druhého a tretieho mena
podľa § 2a zákona č. 300/1993 Z.z. v platnom znení

Értesítés a második és harmadik utónév meghatározásáról

az Tt. 300/1993. sz. törvényének 2.a §-a szerint a hatályos módosítások értelmében
Meno a priezvisko dieťaťa:

Gyermek családi és utóneve:

Narodené:

Született:

dňa:

napján

v:

-ban/ben

Rodné číslo:

Személyi szám:

Trvalé bydlisko:

Állandó lakhely:

Rodičia dieťaťa:

A gyermek szülei:

Meno a priezvisko otca:

Apa családi és utóneve:

Narodený:

Született:

dňa:

napján

v:

-ban/ben

Rodné číslo:

Személyi szám:

Trvalé bydlisko:

Állandó lakhely:

Meno a priezvisko matky:

Anya családi és utóneve:

Narodené:

Született:

dňa:

napján

v:

-ban/ben

Rodné číslo:

Személyi szám:

Trvalé bydlisko:

Állandó lakhely:

forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT

PC/ANK-007/13

V súlade s § 2a zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku
v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vyššie uvedenému dieťaťu k doterajšiemu menu:

Összhangban a Tt. 300/1993. sz., a családi és utónévről szóló törvényének 2.a §-ával a későbbi módosítások értelmében
értesítem Önöket, hogy fent nevezett gyermekünknek eddigi
utónevéhez:

určujeme druhé a tretie meno:

második és harmadik utónevet határozunk meg:

a žiadame, aby bolo dodatočne zapísané do knihy narodení.

és kérjük, hogy ezt utólag jegyezzék be a születések anyakönyvébe.

podpis otca
az apa aláírása

podpis matky
az anya aláírása

podpis dieťaťa
a gyermek aláírása
Súhlasím s určením druhého a tretieho mena

Egyetértek második és harmadik utónevem,

a s vykonaním opravy do knihy narodení.

utólagos meghatározásával és a javítás bejegyzésével a születések anyakönyvébe.

Podpísané: | Aláírva:
otcom-matkou-dieťaťom pred matričným úradom | az apa-anya-gyermek által az anyakönyvi hivatal előtt
podpis otca-matky-dieťaťa bol uznaný za vlastný | az aláírás az apa-anya-gyermek részéről saját kezűként lett elismerve
Predložené doklady: | Felmutatott okiratok:
rodný list | születési anyakönyvi kivonat
občiansky preukaz: | személyi igazolvány:
otca: | apa:
matky: | anya:
dieťaťa: | gyermek:
Miesto vydania | Kibocsátás helye:
Dátum | Keltezés:

pečiatka a podpis matrikára
Az anyakönyvvezető aláírása
és a bélyegző lenyomata
forrás: www.onkormanyzas.sk, készítette: Pro Civis PT

PC/ANK-007/13

