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Materiál na rokovanie      Materiál č.: 15/2015/3 

3. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

3. 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:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Vypracovali:   Mgr. ´Priska Czúfalová, referát právny 

Kidolgozta:       

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

A/ schvaľuje      

zmenu Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na 

Matričnom úrade Dunajská Streda zo dňa 26. apríla 2011 

nasledovne: 

 

„Článok 3 ods. 3 znie: 

3. Snúbenci sú povinný 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 % .“ 

 

 

          Február 2015 

  2015. február   
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Dôvodová správa  

Podľa § 4 ods. 1 zákona o rodine, vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na 

matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencom trvalý pobyt pred 

starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo 

mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. 

Podľa § 4 ods. 2 zákona o rodine „Matričný úrad určený podľa odseku 1 môže povoliť 

uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom 

mieste.“ 

Matričný úrad, pred ktorým v zmysle zákona o rodine sa uskutočňuje občiansky obrad 

uzavretia manželstva, vystupuje ako evidenčný orgán mesta v rámci plnenia pôsobnosti 

prenesenej výkonu štátnej správy, ktorý je príslušný na zápis uzavretia manželstva do knihy 

manželstiev. 

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. d) sadzobníka 

správnych poplatkov je ustanovený správny poplatok za povolenie uzavretia manželstva 

mimo úradne určenej miestnosti, ktorý je vo výške 66 € a je príjmom mesta. 

Citovaný právny predpis explicitne ustanovuje výšku správnych poplatkov a orgán verejnej 

moci nemôže taxatívne ustanovené poplatky upravovať ani ich meniť. 

Vyberanie ďalších úhrad na pokrytie iných nákladov súvisiacich so zabezpečením  sobášneho 

obradu mimo úradne určenej miestnosti, je výlučne v kompetencii mestského/obecného 

zastupiteľstva. 

Doterajšia úprava je obsiahnutá v internom predpise „Zásady pre vykonanie aktu uzavretia 

manželstva na Matričnom úrade Dunajská Streda“, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo 

mesta Dunajská Streda uzn.č. 4/70/2011 dňa 26.4.2011. 

Vzhľadom na doteraz stanovenú výšku úhrady (80 EUR) sa v poslednom období zvýšil počet 

žiadostí o uzavretie manželstva mimo sobášnej siene mestského úradu a to najmä z okruhu 

snúbencov, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste Dunajská Streda.  

Doterajšia výška predmetnej úhrady bola určená v roku 2011, pričom náklady mesta s tým 

súvisiace sa neustále zvyšujú a nadmerne sa zaťažujú aj sobášiaci, preto sa navrhuje zvýšiť jej 

výšku podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 1. marca 2015. 

Snúbencom, ktorí sú držiteľmi Vernostnej karty vydanej mestom Dunajská Streda sa uvažuje 

poskytnúť zľavu z navrhnutej úhrady vo výške 60 %. 

 

 

Dopad na rozpočet mesta: 

Od zvýšenia úhrady sa  očakáva zníženie počtu sobášov uzavretých pred Matričným úradom 

Dunajská Streda na inom mieste ako v sobášnej miestnosti mestského úradu, preto nebude 

mať dopad na rozpočet mesta.  

 
Prerokovanie návrhu v komisiách: 

Komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú 

činnosť - súhlasí s predloženým návrhom. 

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

 .  
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Doterajšie znenie Zásad pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade 

Dunajská Streda: 

 
Zásady  

pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade Dunajská Streda 

 

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: 

utorok    od 14.00 hod. do 15.00 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 80,- EUR. 

 

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. 

 

V Dunajskej Strede, 26. apríla 2011 

          

 

        JUDr. Zoltán Hájos 

          primátor mesta 

    


