
Preklad z anglického jazyka
Zadávateľ: Petra Slobodná

POTVRDENIE VEDÚCEHO MATRIKY O NEEXISTENCII
PREKÁŽKY UZAVRETIA MANŽELSTVA

PODĽA ZÁKONA O UZAVRETÍ MANŽELSTVA S CUDZINCAMI Z ROKU 1906

Meno a priezvisko
(1)

Vek
(2)

Stav
(3)

Povolanie
(4)

Trvalé bydlisko
(5)

Dĺžka 
pobytu
(6)

Miesto, kde má 
byť manželstvo 
formálne uzavreté
(7)

Štátna príslušnosť, 
okres a krajina 
trvalého bydliska
(8)

Ronald 
MCDONALD 

33
rokov

Slobodný Podnikateľ 40 Leewood 
Road Hitchin
SG6 2DH

Viac
ako 
jeden
mesiac

Patince,
Slovensko

Britská
Hitchin

Petra 
SLOBODNÁ

29
rokov

Slobodná Zdravotná
sestra

40 Leewood 
Road Hitchin
SG6 2DH

Viac
ako 
jeden
mesiac

Slovenská
ANGLICKO

Ja, J K Rowling, zástupca vedúceho matriky okresu Hitchin
týmto potvrdzujem, že dňa 5. januára 2013si podal Ronald MCDONALD žiadosť o uzavretie 
manželstva, ktoré majú strany s vyššie uvedenými údajmi v úmysle formálne uzavrieť a ktorá bola 
riadne zapísaná do knihy ohlásených sobášov uvedeného okresu.

Ďalej potvrdzujem, že vydanie tohto potvrdenia nebolo zakázané žiadnou osobou oprávnenou k 
zákazu jeho vydania a nebola mi preukázaná existencia žiadnej prekážky navrhovaného uzavretia 
manželstva.

Dátum 8. januára 2013 Podpis: (podpis)
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APOSTILLE
/Apostila/

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Túto verejnú listinu:
2. podpísal(a):   J K Rowling

3. pôsobiaci(a) vo funkcii: Matrikár (narodenia, úmrtia a sobáše), (Hitchin)

4. je opatrená pečaťou/odtlačkom -
    pečiatky:

                                                                     
                                                                       Osvedčené
5. v Londýne                                                  6. dňa 10. januára 2013

7. Vrchným štátnym tajomníkom Jej Veličenstva pre zahraničné veci a veci Spoločenstva

8. pod číslom: K000000

9. Pečať/pečiatka: 10. Podpis:  S Betadet
(odtlačok okrúhlej pečiatky Ministerstva (nečitateľný podpis)
zahraničných vecí a záležitostí Spoločenstva, 
Londýn)

Táto apostila nemá byť použitá v Spojenom kráľovstve a potvrdzuje len pravosť podpisu, pečate alebo pečiatky na 
pripojenej verejnej listine Spojeného kráľovstva. Nepotvrdzuje pravosť vlastného dokumentu. Apostily pripojené k 
dokumentom, z ktorých boli vyhotovené fotokópie a ktoré boli osvedčené v Spojenom kráľovstve, len potvrdzujú 
pravosť podpisu štátneho úradníka Spojeného kráľovstva, ktorý vykonal osvedčenie. Nijako sa tým neoveruje ani 
podpis na origináli dokumentu ani jeho obsah. 
Ak má byť tento dokument použitý v  krajine, ktorá nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru z 5. októbra 1961, je 
potrebné ho predložiť konzulárnemu oddeleniu misie zastupujúcej danú krajinu. 

Túto apostilu možno overiť na adrese www.verifyapostille.service.gov.uk
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