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1. NÁVRH  UZNESENIA  MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní 

     

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

dni (soboty) v roku 2021: 

 

13. február  20. marec  

17. apríl  15. máj  12. jún  

31. júl   14. august  18. september 

16. október  13. november  11. december 

 

v čase od 13,00 do 17,00 hodiny  

 

ako doby uzavretia manželstva (úradne určená doba) 
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Dôvodová správa 
 

 

      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.  

     Ak sa manželstvo uzatvára civilnou formou, uzatvára 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.  

 

Sobášiaci - poslanci oprávnení vykonávať obrady uzavretia manželstva počas celého 

volebného obdobia 2018 – 2022 boli schválení miestnym zastupiteľstvom uznesením 

č. 7/2018 z 10. decembra 2018.  

 

Miestom uzavretia manželstva boli uznesením č. 161/2020 zo 17. septembra 2020 určené 

1. obradná sieň nachádzajúca sa v budove Domu kultúry Vajnory na ulici Pod lipami č. 2 

2. obradná sieň nachádzajúca sa v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Vajnory na Roľníckej ulici č. 109 

 

Doba uzavretia manželstva (úradne určená doba) sa určuje každoročne vždy na nasledujúci 

kalendárny rok, to znamená, že je potrebné, aby aj pre rok 2021 miestne zastupiteľstvo 

schválilo termíny obradov uzavretia manželstva. Pri navrhnutých termínoch obradov 

uzavretia manželstva na kalendárny rok 2021 sa jedná vždy o sobotu, čas od 13.00 do 17.00 

hodiny. Termíny boli konzultované so správcom Domu kultúry Vajnory, pričom už v roku 

2020 podané žiadosti o uzavretie manželstva museli byť zohľadnené.  

 

Navrhnuté termíny: 

 

13. február  20. marec*  

17. apríl  15. máj  12. jún*  

31. júl*  14. august  18. september 

16. október  13. november  11. december 

 

Termíny označené * - žiadosť bola už podaná v roku 2020 

 


