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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

s ch v a ľ u j e

A.

B.

poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za sobášiacich
poslancov:
1. Ing. Katarínu Augustinič
2. Bc. Branislava Filipoviča
3. Ing. Libora Gašpierika
4. JUDr. Tomáša Korčeka
5. Mgr. Mariannu Mašátovú Haliakovú
6. JUDr. Richarda Mikulca
7. Mgr. Juraja Petroviča
8. Mgr. Editu Pfundtner
9. Ing. Katarínu Šebejovú, PhD.
10. Ing. Silviu Švecovú, PhD.
11. Mgr. Darinu Timkovú
12. Ing. Pavla Troiaka
13. Ing. arch. Petra Vaškoviča
14. Mgr. Petra Weissa
15. Mgr. Martina Vlačikyho, PhD.
plán sobášnych obradov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2019

-

s pripomienkami

-

bez pripomienok
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D ô vo d o v á s p r á v a

Schválenie sobášiacich poslancov
Podľa § 4 ods.(1) zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa manželstvo uzaviera pred starostom, primátorom, alebo povereným
poslancom miestneho zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Poslanci schválení miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava-Nové Mesto môžu vykonávať funkciu
sobášiacich poslancov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Sobášne obrady sa konajú v obradnej
sieni mestskej časti v budove bývalej Konskej železnice na Krížnej 33, ale podľa zákona môžu byť aj
na inom vhodnom mieste v rámci MČ Bratislava-Nové Mesto. Musí byť však zachovaný charakter
obradu verejného a slávnostného, napr. hotel, reštaurácia a pod.
Schválení sobášiaci sa budú na obradoch pravidelne striedať, v prípade potreby si môžu termíny
vymeniť alebo preložiť.

Schválenie plánu sobášnych obradov
Sobášne obrady sa schvaľujú 2x mesačne tak, aby jeden termín bol v prvej polovici mesiaca a druhý
termín v druhej polovici mesiaca. Schválenie termínov sobášnych obradov umožní mestskej časti
vyberať správny poplatok za sobáš mimo plánu. Poplatok za sobáš mimo plánu je 20,- €, čo
nepredstavuje vysokú sumu a občania vítajú možnosť vybrať si sobášny deň v im vyhovujúcom
termíne, napr. v týždni. Matričný úrad vykoná za kalendárny rok cca 150 obradov, z toho minimálne
1/3 sú snúbenci bez trvalého pobytu v našej mestskej časti. Obradná sieň v Konskej železnici je
vyhľadávaná z dôvodu možnosti výberu termínu, z dôvodu bezproblémového parkovania,
a samozrejme je lákavá samotná historická budova. Správne poplatky za sobášne obrady mimo plánu
sú príjmom mestskej časti a hradia sa z nich aj drobné darčeky pre novomanželov, ako ozdobná
blanketa na sobášny list, gravírované pero s logom mestskej časti a kvet pre novomanželku.
Zákon NR SR č. 145/1995 Z, z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Sadzobník správnych poplatkov II. časť Vnútorná správa
Položka 18 písm. (c) - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,- €
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Plán sobášnych obradov na rok 2019
Termín

Január

12.01.2019
26.01.2019

Február

09.02.2019
23.02.2019

Marec

09.03.2019
23.03.2019

Apríl

06.04.2019
27.04.2019

Máj

11.05.2019
25.05.2019

Jún

08.06.2019
22.06.2019

Júl

13.07.2019
27.07.2019

August

10.08.2019
24.08.2019

September

07.09.2019
21.09.2019

Október

05.10.2019
26.10.2019

November

09.11.2019
23.11.2019

December

07.12.2019
21.12.2019
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