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NÁVRH UZNESENIA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

     

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

1. obradnú sieň nachádzajúcu sa v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Vajnory na Roľníckej ulici č. 109  

ako miesto uzavretia manželstva  (úradne určená miestnosť) 

 

 

2. dni (soboty) v roku 2019:  18. január, 16. február, 16. marec, 27. apríl, 18. máj, 

15. jún, 20. júl, 17. august, 21. september, 19. október, 16. november a 14. december 

v čase od 13,00 do 17,00 hodiny  

ako dobu uzavretia manželstva (úradne určená doba) 
 

 

3. Ing. Soňu Molnárovú, poslankyňu miestneho zastupiteľstva 

a 

Ing. Katarínu Pokrivčákovú , poslankyňu miestneho zastupiteľstva  

za sobášiace - poslankyne oprávnených vykonávať obrady uzavretia 

manželstva počas volebného obdobia 2018 – 2022 
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Dôvodová správa 
 

Určenie miesta a doby uzavretia manželstva na území mestskej časti Bratislava-

Vajnory a sobášiacich - poslancov oprávnených vykonávať  

obrady uzavretia manželstva počas volebného obdobia 2018 - 2022 

 

     Založenie rodiny ako základu spoločnosti (ďalej „uzavretie manželstva“) považuje 

slovenský právny poriadok za závažný právny akt, ktorý určuje rodinné právo. Uzavretie 

manželstva rieši zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Zákon o rodine 

presne určuje, že manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením muža a ženy pred orgánom 

poverenom viesť matriku, t. j. pred orgánom štátu alebo pred orgánom cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti, a to verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov.  

Pre civilnú formu uzavretia manželstva neexistuje žiadny predpis, ktorý by určoval, kde 

má byť manželstvo uzavreté. Spravidla sa uzaviera v miestnosti  osobne prispôsobenej 

na tento účel, ktorá svojím zariadením a vybavením zodpovedá slávnostnému rázu tohto 

významného spoločenského a právneho aktu. Verejný a slávnostný spôsob uzavretia 

manželstva je predpísaný pre každé uzavretie manželstva, teda i pre to, ku ktorému dochádza 

mimo miesta vyhradeného pre sobášne obrady.  

     Ak sa manželstvo uzaviera civilnou formou, uzaviera sa pred starostom alebo pred 

povereným poslancom miestneho zastupiteľstva, ktorého schvaľuje prvé miestne 

zastupiteľstvo na začiatku volebného obdobia. Pri uzavretí manželstva musí byť vždy 

prítomný matrikár. 

     V tejto súvislosti sa predkladá miestnemu zastupiteľstvu na schválenie tento návrh na 

určenie miesta a doby uzavretia manželstva na území mestskej časti Bratislava-Vajnory 

a sobášiacich - poslancov, ktorí budú počas volebného obdobia 2018 – 2022 oprávnení 

vykonávať obrady uzavretia manželstva v mestskej časti. 

 

Návrh na schválenie: 

 

1. Miesto uzavretia manželstva (úradne určená miestnosť): 

obradná sieň nachádzajúca sa v budove Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Vajnory na Roľníckej ulici č. 109  

2. Doba uzavretia manželstva (úradne určená doba): 

dni (soboty) v roku 2019:  18. január, 16. február, 16. marec, 27. apríl, 18. máj, 

15. jún, 20. júl, 17. august, 21. september, 19. október, 16. november a 14. 

december v čase od 13,00 do 17,00 hodiny  

 

   Mestská časť nie je viazaná žiadnym právnym predpisom, aby schválila miesto a dobu 

uzavretia manželstva.  Ale v tom prípade nemôže vyberať správne poplatky podľa zákona NR 

SR č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 18 písm. 

c) a d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktoré sú príjmom mestskej časti. 

 

Správne poplatky vyberané matričným úradom podľa položky 18: 

 

a) povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 

medzi štátnymi občanmi SR        20,- eur 

 

b) uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi 

štátnymi občanmi SR       20,- eur 
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c) povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby   20,- eur 

 

d) povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  

          70,- eur 

 

e) povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 

medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami 

35,- eur 

 

f) uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 

35,- eur 

 

g) uzavretie manželstva medzi cudzincami              200,- eur 

  

h) uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

                     200,- eur 

 

Návrh na schválenie: 

 

3. Sobášiaci - poslanci oprávnení vykonávať obrady uzavretia manželstva počas 

volebného obdobia 2018 – 2022: 

Ing. Soňa Molnárová, poslankyňa miestneho zastupiteľstva 

Ing. Katarína Pokrivčáková, poslankyňa miestneho zastupiteľstva  


