
 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2015/6 

6. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

6. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban   

 

Návrh na zmenu Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade 

Dunajská Streda  

Javaslat a Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal előtti házasságkötés alapelveinek a 

módosítására   

 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:    

Határozati javaslat: 

                       

 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

 

  s c h v a ľ u j e 

s účinnosťou od 1. júla 2015 zmenu Zásad pre vykonanie aktu   

uzavretia manželstva na Matričnom úrade Dunajská Streda zo dňa 

26. apríla 2011 v znení neskorších zmien nasledovne: 

 

1. Článok 3 ods. 1 znie: 

„1. Sobášne dni  a hodiny matričného úradu  sa určujú nasledovne: 

štvrtok  od 14.00 hod. do 16.00 hod.  

sobota  od  09.00 hod. do 20.00 hod.“ 

  

 

 

 

          Jún 2015 

   2015. június   



Dôvodová správa  

 

Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy vychádzajúc z doterajších skúseností 

sobášiacich a matrikárok iniciovala predkladanú zmenu určených sobášnych dní. 

 

Správne poplatky spojené s uzavretím manželstva sú určené zákonom NR SR č. 145/1995 

Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V položke 18 písm.c) sadzobníka 

správnych poplatkov je ustanovený správny poplatok za povolenie uzavretia manželstva mimo 

určenej doby, ktorý je vo výške 16,50 eura a je príjmom mesta. V prípade uzavretia manželstva 

v určenej dobe sa správny poplatok nevyberá. 

 

Citovaný právny predpis explicitne ustanovuje výšku správnych poplatkov a orgán 

verejnej moci nemôže taxatívne ustanovené poplatky upravovať ani ich meniť. 

 

Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy vychádzajúc z doterajších skúseností 

sobášiacich a matrikárok iniciovala predkladanú zmenu určených sobášnych dní. 

 

 

 

Doterajšie znenie Čl. 3 ods. 1 Zásad: 

 

„1. Sobášne dni  a hodiny matričného úradu  sa určujú nasledovne: 

utorok    od 14.00 hod. do 15.00 hod.  

sobota  od  09.00 hod. do 20.00 hod.“ 

 

 

 

Prerokovanie návrhu v komisiách: 

Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy - súhlasí s predloženým návrhom. 

 .  

Návrh predkladaného nariadenia prerokovala Mestská rada v Dunajskej Strede na svojom 

zasadnutí dňa 09.06.2015 s výsledkom hlasovania: návrh nebol prijatý. 

 

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, referát právny 

 

 

 

 


