MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS

___________________________________________________________________________

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.
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

