Zásady
pre vykonanie aktu uzavretia manželstva
pred Matričným úradom
Dunajská Streda
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1) Tieto Zásady pre vykonanie aktu uzavretia manželstva (ďalej len „Zásady“) ustanovujú
spôsob a podmienky uzavretia manželstva pred Matričným úradom Dunajská Streda
(ďalej len „matričný úrad“) v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon“), určujú úradnú miestnosť pre uzavretie manželstva, sobášne
dni a hodiny, úhradu nákladov za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej
miestnosti a určenej doby ako aj odmeňovanie osôb oficiálne zúčastňujúcich sa obradu
uzavretia manželstva.
Čl. 2
Úradná miestnosť pre uzavretie manželstva
1) Úradne určeným miestom pre vykonanie aktu uzavretia manželstva je sobášna sieň
nachádzajúca sa v budove Mestského úradu v Dunajskej Strede, na adrese Hlavná 50/16,
929 01 Dunajská Streda.
2) Na základe písomnej žiadosti snúbencov, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v obvode
matričného úradu, môže matričný úrad za úhradu uvedenú v čl. 2 ods. 5 povoliť uzavretie
manželstva na inom vhodnom mieste na území mesta, ak predmetné miesto je zárukou
zachovania vážnosti a dôstojnosti vykonávaného aktu uzavretia manželstva a neohrozuje
život alebo zdravie snúbencov ako aj osôb uvedených v čl. 4, ods. 2 týchto Zásad.
3) Snúbenci s trvalým pobytom v inej obci, ktorí písomne požiadajú o uzavretie manželstva
mimo úradne určenej sobášnej siene, sú povinní zároveň so žiadosťou predložiť aj
povolenie príslušného matričného úradu na uzavretie manželstva pred iným matričným
úradom.
4) Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred
ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie podľa čl. 2 ods. 2
a 3 v zmysle zákona sa nevyžaduje.
5) Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej sobášnej siene sú snúbenci
povinní uhradiť správny poplatok podľa osobitného právneho predpisu.1 Ďalšie náklady
spojené s vykonaním obradu na inom vhodnom mieste sa určujú vo výške 150 EUR.
Snúbencom, z ktorých aspoň jeden je držiteľom platnej Vernostnej karty vydanej mestom
Dunajská Streda, sa poskytuje zľava z úhrady nákladov podľa predchádzajúcej vety vo
výške 80 EUR.
Čl. 3
Sobášne dni a hodiny

1) Sobášne dni a hodiny matričného úradu sa určujú nasledovne:
 sobota od 14.00 hod. do 18.00 hod.
 štvrtok od 13.00 hod. do 17.00 hod. (párny týždeň)
 piatok od 13.00 hod. do 17.00 hod. (nepárny týždeň)
Sobáše sa nevykonávajú v dňoch štátnych a cirkevných sviatkov, v dňoch pracovného
pokoja a v posledných dvoch týždňoch kalendárneho roka.
2) Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo dní a hodín určených v čl. 3 ods. 1 týchto Zásad
sa platí správny poplatok podľa osobitného právneho predpisu.1
Čl. 4
Spoločné ustanovenia
1) Akt uzavretia manželstva sa vykonáva slávnostným spôsobom a organizuje ho matričný
úrad, ktorý zodpovedá za priebeh a vykonanie aktu uzavretia manželstva, ako aj za
správnosť a úplnosť zákonom ustanovených dokladov potrebných k vykonaniu obradu.
2) Osobami, ktoré sa oficiálne zúčastňujú aktu uzavretia manželstva sú:
a) primátor mesta,
b) poslanci, ktorých schválilo do funkcie sobášiacich Mestské zastupiteľstvo
Dunajská Streda,
c) zamestnanci matričného úradu, ktorým táto činnosť vyplýva z pracovnej náplne,
d) ďalšie osoby poverené primátorom mesta na základe dohôd o vykonaní práce
(recitátor, spevák, hudobník a pod.).
3) Na obrade uzavretia manželstva si môžu snúbenci zabezpečiť fotografa a kameramana, ich
činnosť však nesmie rušiť samotný priebeh obradu.
4) Účinkovanie ďalších hostí na obrade okrem osôb uvedených v čl. 4 ods. 2 písm. d) je
podmienené súhlasom matričného úradu.
5) Matričný úrad zostavuje po dohode so sobášiacimi uvedenými v čl. 4 ods. 2 písm. b)
polročný harmonogram na výkon úlohy sobášiaceho, a to do 20. decembra na I. polrok
príslušného roka a do 20. júna na II. polrok príslušného roka.
6) Sobášiaci uvedení v čl. 4 ods. 2 písm. b) sú odmeňovaní za vykonanie obradu uzavretia
manželstva podľa Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta
Dunajská Streda, schválených uznesením MsZ č. 32/2014/2 dňa 9.12.2014.
7) Odmena pre účinkujúceho na obradoch uzavretia manželstva podľa čl. 4 ods. 2 písm. d) sa
určuje vo výške 28,50 EUR/deň.
8) V odmenách podľa čl. 4 ods. 6 a 7 je zahrnutá príprava na obrad, úprava zovňajšku
a doprava do miesta výkonu obradu. Nárok na odmenu odsúhlasí matričný úrad.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1) Zrušujú sa Zásady pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade
Dunajská Streda schválené Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 26. apríla
2011 v znení neskorších zmien schválených 10. februára 2015.
2) Tieto Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č. 516/2017/23
zo dňa 28. novembra 2017.
3) Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018.

V Dunajskej Strede, 11. decembra 2017

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

__________________________________________________________
1/ zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

