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N Á V R H    U Z N E S E N I A:  

 
Miestne zastupiteľstvo 

A. z r u š u j e   
príspevok snúbencov na úhradu nákladov za sobáš mimo úradne určenej siene vo výške 199,- 

eur, 

 

B. s ch v a ľ u j e 

- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne 

určenej siene na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste v katastrálnom území Nové Mesto vo 

výške 200,- eur, 

- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne 

určenej siene na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste v katastrálnom území Vinohrady vo 

výške 300,- eur, 

- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený 

deň, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto vo 

výške 50,- eur, 

- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený 

deň, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto vo 

výške 100,- eur, 

 

- s pripomienkami 

- bez pripomienok 

 

 

D Ô V O D O V Á   S P R Á VA : 
 

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto sa s účinnosťou od 01.01.2018 na úseku sobášnej matriky vyberajú nasledovné 

poplatky: 

 

Sadzobník správnych poplatkov na Matričnom úrade od 1.1.2018 - v € 

- vyhotovenie výpisu z matričnej knihy (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00 

- nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00 

- žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do 

osobitnej matriky 
10,00 

- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než 

príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 
20,00 

- uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom 

medzi štátnymi občanmi SR 
20,00 

- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 

- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 

- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než miestne príslušným 

matričným úradom medzi štátnymi občanom SR a cudzincom alebo 

medzi cudzincami 

35,00 

- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00 



- uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 

- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR 

trvalý pobyt 
200,00 

- príspevok na úhradu nákladov za sobáš mimo úradne určenej siene 199,00 

- príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v MČ 100,00 

 

Predkladaný materiál uvažuje o zrušení príspevku snúbencov na úhradu nákladov za sobáš 

mimo úradne určenej siene vo výške 199,- eur, a jeho nahradení novými príspevkami, a to 

príspevkom snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne 

určenej siene na ktoromkoľvek vhodnom mieste v katastrálnom území Nové Mesto vo výške 

200,- eur a príspevkom snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo 

úradne určenej siene na ktoromkoľvek vhodnom mieste v katastrálnom území Vinohrady vo 

výške 300,- eur.  

 

Materiál taktiež uvažuje o zavedení nových príspevkov, a to príspevku snúbencov na úhradu 

nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak jeden zo snúbencov má 

trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto vo výške 50,- eur, a príspevku snúbencov na 

úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak ani jeden zo 

snúbencov nemá trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto vo výške 100,- eur. 

 

Ostatné poplatky za sadzobníka správnych poplatkov na Matričnom úrade ostávajú bezo 

zmeny. 

 

Pre ilustráciu uvádzame tieto správne poplatky v MČ Bratislava – Staré Mesto :  

https://www.staremesto.sk/sk/content/spravne-poplatky  

 

Dôvod poplatku Poplatok 

Matričný doklad – rodný, sobášny alebo úmrtný list 
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok  

5EUR 
2Eura 

Sobáš – ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Starom Meste 0EUR 

Sobáš – ak iba jeden zo snúbencov je štátnym občanom SR 70EUR 

Sobáš – ak sú obaja snúbenci cudzinci 200EUR 

Sobáš – ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v SR 200EUR 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi 
občanmi SR 

20EUR 

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi 
SR 

20EUR 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20EUR 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70EUR 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym 
občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami 

35EUR 

Iné poplatky   

Poplatok magistrátu za prenájom Zrkadlovej siene na sobáš 400EUR 

Úhrada nákladov za vykonanie sobášneho obradu v Zichyho paláci, ak ani jeden zo 
snúbencov nemá trvalý pobyt v Starom Meste 

100EUR 

Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu v Zichyho paláci mimo 
stanovený deň (aj pre snúbencov s trvalým pobytom v Starom Meste) 

100EUR 

Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom 
mieste v rámci centra Starého Mesta (viď. uznesenie MZ č. 105/2011 a č. 17/2016) 

200EUR 

https://www.staremesto.sk/sk/content/spravne-poplatky
https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/4/4410/uzneseniaMZ_2011_12_13_cast1.pdf
http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/uznesenie/id:1645


Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom 
mieste rámci širšieho okolia Starého Mesta (viď. Uznesenie MZ č. 105/2011 a č. 17/2016) 

300EUR 

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10EUR 

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo 
spoločnosti 

10EUR 

  

Pre ilustráciu uvádzame tieto správne poplatky v MČ Bratislava – Ružinov : 

https://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/sobasna-matrika 

 

Správne poplatky: 

Uzavretie manželstva v Ružinove bez trvalého pobytu v Ružinove (delegovaný 

sobáš) 

20,00€ 

Občan Ružinova chce mať sobáš na inom matričnom úrade (delegovanie sobáša)

  

20,00€ 

Sobáš, pri ktorom je jeden zo snúbencov cudzinec 70,00€ 

Občan Ružinova chce mať sobáš s cudzincom na inom matričnom úrade 

(delegovanie sobáša) 

35,00€ 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej doby 20,00€ 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00€ 

Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00€ 

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v SR 200,00€ 

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným 

úradom s výnimkou prvého úradného výpisu  z knihy narodení, maželstiev a 

úmrtí  

5,00€ 

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00€ 

 

Iné poplatky: 

Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený 

deň, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Ružinove 

50,00€ 

Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený 

deň, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Ružinove 

100,00€ 

Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne 

určenej miestnosti, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v Ružinove 

100,00€ 

Príspevok na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo úradne 

určenej miestnosti, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v Ružinove 

200,00€ 

 

https://www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/4/4410/uzneseniaMZ_2011_12_13_cast1.pdf
http://zastupitelstvo.egov.sk/samosprava/uznesenie/id:1645
https://www.ruzinov.sk/sk/stranky/view/sobasna-matrika

