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Materiál na rokovanie      Materiál č.:     /2017/23 

23. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

23. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

   

Návrh na schválenie Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva pred Matričným  

úradom Dunajská Streda. 

Javaslat a Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal előtti házasságkötés alapelveinek jóváhagyására. 

 

 

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

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

Felelős: 

 

 Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat                  
                  

       s c h v a ľ u j e 

Zásady pre vykonanie aktu uzavretia manželstva pred 

Matričným úradom Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    November 2017 
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Dôvodová správa 

 

Návrh sa predkladá z podnetu Komisie MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy na 

aktualizáciu doteraz platných Zásad  pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom 

úrade Dunajská Streda (ďalej len „Zásady“) schválených Mestským zastupiteľstvom 

Dunajská Streda dňa 26. apríla 2011 v znení neskorších zmien schválených 10. februára 2015.   

 

Uvedená komisia navrhuje zmenu úradných dní a hodín pre vykonanie aktu uzavretia 

manželstva. Oproti doterajšej úprave boli spresnené aj podmienky oslobodenia snúbencov od 

platenia úhrady z dôvodov hodných osobitného zreteľa, zároveň sa určujú pravidlá 

odmeňovania osôb účinkujúcich  na obradoch. 

 

Právna úprava uzavretia manželstva, príslušnosť matričného úradu je obsiahnutá: 

 zákon NR SR č. 36/2005Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.302/1994 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o 

matrikách. 

 

Znenie doteraz platných Zásad: 

„Zásady  

pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade Dunajská Streda 

(Úplne znenie z 30.6.2015) 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Tieto Zásady pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade Dunajská 

Streda (ďalej len „Zásady“) ustanovujú podmienky vykonania aktu uzavretia manželstva 

Matričným úradom Dunajská Streda (ďalej len “matričný“ úrad“),  určujú úradnú miestnosť 

pre uzavretie manželstva, sobášne dni a hodiny, úhradu nákladov za povolenie uzavrieť 

manželstvo mimo úradne určenej miestnosti. 

2. Úradne určeným miestom na uzavretie manželstva je sobášna sieň nachádzajúca sa 

v budove Mestského úradu v Dunajskej Strede, na adrese Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská 

Streda. 

 

Čl. 2 

Podmienky aktu uzavretia manželstva mimo úradne určenej sobášnej miestnosti 

1. Na základe písomnej žiadosti snúbencov, ktorého aspoň jeden má trvalý pobyt v obvode 

matričného úradu, možno povoliť uzavretie manželstva na inom vhodnom mieste na území 

mesta tak, aby bola zachovaná vážnosť a dôstojnosť vykonávaného aktu uzavretia 

manželstva, kde snúbenci verejne a slávnostným spôsobom vyhlásia, že uzavierajú 

manželstvo. 

2. O uzavretie manželstva mimo úradne určenej sobášnej miestnosti môžu súhlasne  požiadať 

aj snúbenci s trvalým pobytom v  inej obci, ktorí sú povinní zároveň so žiadosťou o povolenie 

uzavretia manželstva pred iným než príslušným matričným úradom predložiť povolenie 

príslušného matričného úradu uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným 

úradom.    
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3. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred 

ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie podľa odseku 1 a 2 

sa nevyžaduje. 

 

Čl. 3  

Sobášne dni a hodiny 

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. 

2. Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo dní a doby určenej v odseku 1 ako aj mimo úradne 

určenej sobášnej miestnosti uvedenej v Čl. 1 odsek 2 týchto Zásad sa platí  správny poplatok 

podľa osobitného právneho predpisu. 

3. Snúbenci sú povinní uhradiť náklady spojené s vykonaním aktu uzavretia manželstva na 

inom vhodnom mieste mimo určenej sobášnej siene podľa Čl. 2 odsek 2 týchto Zásad. Úhrada 

nákladov súvisiacich s vykonaním aktu uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste mimo 

určenej sobášnej siene sa určuje vo výške 200 EUR. Snúbencom, z ktorých aspoň jeden je 

držiteľom Vernostnej karty vydanej mestom Dunajská Streda, sa poskytuje zľava z úhrady 

nákladov vo výške 60 % 

4. V prípadoch hodných osobitného zreteľa primátor mesta môže oslobodiť snúbencov od 

platenia  úhrady podľa Čl. 3 odsek 3 týchto Zásad. 

  

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 

26. apríla 2011.  

2. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť  1. mája 2011. Zmeny a doplnky vykonané uznesením 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 48/2015/3 zo dňa 10. februára 2015 nadobúdajú 

účinnosť 1. marca 2015, č. 112/2015/6 nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015.  

 

V Dunajskej Strede, 30. júna 2015       

 

        JUDr. Zoltán Hájos 

            primátor mesta“ 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 Komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy a odporúča ho schváliť. 

 

 


