
 
 
 
Materiál na rokovanie   MsR 21.06.2011  a MsZ 28.06.2011  
 
Návrh na zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti a doby na uzatvorenie manželstva   
  v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza (Prievidza, Koš, Sebedražie, Cigeľ). 
 
Dôvodová správa : 
 
V období posledných rokov si snúbenci stále viac žiadajú uzatvárať manželstvá mimo 
obradnej miestnosti. V záujme vyhovieť obyvateľom i ďalším klientom a zároveň zabezpečiť 
príjem do rozpočtu mesta, odporúčame rozšíriť možnosti miesta uzatvárania manželstva o čas 
a miestnosti, resp. priestory, ktoré si navrhnú, resp. želajú snúbenci. 

Podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov pri uzavretí 
manželstva pred orgánom štátu sa určuje, že manželstvo sa uzaviera na matričnom úrade, 
v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt, v miestnosti a čase na to určenej mestským 
zastupiteľstvom. 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 citovaného zákona matričný úrad môže povoliť uzavretie 
manželstva pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste. 
            Pri posudzovaní iného vhodného miesta na uzavretie manželstva matričný úrad 
vychádza z  kritérií : vážnosť, verejnosť, slobodné rozhodnutie, slávnostný spôsob vykonania 
obradu. Tu sa predpokladajú zvýšené náklady na : prepravu do iného vhodného miesta, prenos 
symbolov, náhrada za čas strávený prepravou, úprava zovňajšku matrikárok a pod., čo 
vyvoláva potrebu predložiť návrh na úhradu primeranej náhrady za uzavretie manželstva 
týmto spôsobom. Navrhovaná výška náhrady je paušálna. 

Súbežne s paušálnymi náhradami sa vyberajú od snúbencov správne poplatky 
v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení - položka č. 18, 
preto neurčujeme pondelok až štvrtok ako sobášne dni, aby sme získali poplatky do rozpočtu 
mesta. Tieto obrady sa však na žiadosť snúbencov budú vykonávať. 

 
 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestská rada  
uznesenie č.   /2011 
 

I. b e r i e   n a   v e d o m i e 
       návrh na zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti a doby na uzatvorenie manželstva   
       v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza (Prievidza, Koš, Sebedražie, Cigeľ)  
       s účinnosťou od  1. júla 2011; 

 
II. o d p o r ú č a   –   n e o d p o r ú č a   MsZ 
1) zrušiť 

       uznesenie MsZ č. 101/03 zo dňa 25.2.2003, ktorým sa určovali  
       sobášne dni a sobášna miestnosť Matričného úradu Prievidza ku dňu 30.06.2011; 
 

2) schváliť s účinnosťou od 1. júla 2011 
a) sobášne dni :   piatok a sobota okrem nedieľ a týchto dní : 1. januára, veľkonočných 

sviatkov od piatka do  pondelka,  24., 25. a 26. decembra; 



b) sobášne hodiny piatok a sobotu :  od 10.00 do 18.00 h 
 

3) určiť 
a)za sobášnu miestnosť Matričného úradu Prievidza obradnú miestnosť v Mestskom 
dome, Námestie slobody č. 6, Prievidza; 

            b) v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov  
            iné vhodné miesto v katastrálnom území mesta Prievidza povolené matričným  
            úradom; 
            c)náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním sobášov mimo určenej doby   
            a mimo určenej sobášnej miestnosti : 

c a)  náhrada za obrad mimo určených sobášnych hodín  : 30,00 €, 
c b)  náhrada za obrad mimo určenej sobášnej miestnosti : 70,00 €. 

 
Náhrady za zvýšené náklady sú príjmom mesta Prievidza.  

 
Mestské zastupiteľstvo  
uznesenie č.    /2011 
 
I.   berie na vedomie  
     návrh na zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti a doby na uzatvorenie manželstva   
     v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza (Prievidza, Koš, Sebedražie, Cigeľ)      
     s účinnosťou od  1. júla 2011; 
 
II.  ruší  - neruší 
      uznesenie č. 101/03 zo dňa 25.2.2003, ktorým sa určovali sobášne dni a sobášna  
      miestnosť Matričného úradu Prievidza ku dňu 30.06.2011. 
 
III. schvaľuje – neschvaľuje  s účinnosťou od 1. júla 2011 

1) sobášne dni :   piatok a sobota okrem nedieľ a týchto dní : 1. januára, veľkonočných 
sviatkov od piatka do  pondelka,  24., 25. a 26. decembra; 

2) sobášne hodiny piatok a sobotu :  od 10.00 do 18.00 h 
            

IV. určuje - neurčuje s účinnosťou od 1. júla 2011 
      za sobášnu miestnosť Matričného úradu Prievidza : 

1) obradnú miestnosť v Mestskom dome, Námestie slobody č. 6, Prievidza; 
2) v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov 

iné vhodné miesto v katastrálnom území mesta Prievidza povolené matričným 
úradom; 

3) náhrady za zvýšené náklady spojené s vykonávaním obradov mimo určenej doby 
a mimo určenej sobášnej miestnosti takto : 

      a)  náhrada za obrad mimo určených sobášnych hodín  : 30,00 €, 
      b)  náhrada za obrad mimo určených obradných miestností : 70,00 € . 

 
Náhrady za zvýšené náklady sú príjmom mesta Prievidza.  
 
 
Spracovali : Mgr. V. Miklasová, H. Dadíková 
 

 
 


