Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Materiál na rokovanie 
Miestnej rady  
dňa  24. 11. 2015



Návrh

na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2016 v mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto





Predkladá:                                                                             Materiál obsahuje:
Mgr. Rudolf Kusý
Starosta		      	                                                1. Návrh uznesenia
				                                                2. Dôvodovú správu
                                                                                               3. Plán sobášnych obradov 


Spracovateľ:
Viera Zámečníková
vedúca  Matričného úradu



Na rokovanie prizvať:                                                          Stanovisko právnej skupiny:
Vieru Zámečníkovú                                                                nie je potreba právneho                                                                                                  
vedúcu Matričného úradu B-NM                                            posúdenia 


									





november    2015





N á v r h   u z n e s e n i a


Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej  časti Bratislava-Nové Mesto

s ch v á l i ť 

 - Plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava –Nové Mesto na rok 2016


–  s pripomienkami
–  bez  pripomienok






















D ô v o d o v á  s p r á v a 



      Schválenie plánu sobášnych obradov umožňuje mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vyberať správne poplatky za sobáše mimo predloženého plánu. Od začiatku roka 2015 mierne stúpa počet uzavretých manželstiev v našej mestskej  časti, najmä počet civilných sobášov.
     K  21. 11. 2015 bolo uzavretých 157 manželstiev a do konca roka je naplánovaných minimálne 10 sobášov. Pre porovnanie – v roku 2013 bolo uzavretých 123 manželstiev, v roku 2014 to bolo už  154 a tento rok bude minimálne 167 uzavretých manželstiev. 
     Najviac sobášov je v našej obradnej sieni v Konskej železnici, ale sobášime aj na iných miestach, najmä v hoteli Double Tree by Hilton. Za sobáše mimo úradne určenej doby, teda mimo plánu sobášov, môže Matričný úrad vyberať podľa zákona správny poplatok vo výške 16,50 €.  Podmienkou je, aby to bolo uzavretie manželstva mimo schváleného plánu sobášnych obradov. 
    Občania vítajú túto možnosť, poplatok vo výške 16,50 € nepredstavuje vysokú sumu, pričom si môžu vybrať svoj sobášny deň v im vyhovujúcom termíne. Správne poplatky sú príjmom mestskej časti, z ktorých sa hradia aj darčeky pre novomanželov – kvety, blankety a ozdobné perá. K  20. 11. 2015  bol príjem do mestskej časti za sobáše  mimo úradne určenej doby, vrátane sobášov na inom mieste, vo výške približne  2 000,- €.   

Zákon NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – Sadzobník správnych poplatkov  I. časť  Všeobecná správa 
Položka č. 18 písm.(c) - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  - 16,50 €












Plán sobášnych obradov na rok 2016

Termín 	                                 


Január		 	                                                   09. 01. 2016                                          
									 23. 01. 2016	

Február								 06. 02. 2016							                               20. 02. 2016          
									
Marec		                                                             05. 03. 2016
								          19. 03. 2016

Apríl				                                                   02. 04. 2016
								  	23. 04. 2016

Máj								          14. 05. 2016
									28. 05. 2016
										
Jún 									04. 06. 2016
                                                                                           25. 06. 2016

Júl									02. 07. 2016
								          23. 07. 2016

August								06. 08. 2016
									20. 08. 2016

September							 	10. 09. 2016
									24. 09. 2016
	
Október							          08. 10. 2016
								          22. 10. 2016

November							 	12. 11. 2016
                                                             26. 11. 2016

December							  	03. 12. 2016
                                                                                           17. 12. 2016
					  






















