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1.                                          

Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje návrh plánu sobášnych dní v roku 2021 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača 

nasledovne: 

 

9.1.2021, 30.1.2021, 13.2.2021, 20.02.2021, 27.2.2021, 13.3.2021, 27.3.2021, 10.4.2021, 

24.4.2021, 15.5.2021, 29.5.2021, 12.6.2021, 26.6.2021, 10.7.2021, 31.7.2021, 7.8.2021, 

28.8.2021, 11.9.2021, 25.9.2021, 9.10.2021, 30.10.2021, 6.11.2021, 27.11.2021, 4.12.2021, 

18.12.2021. 

 

 

 

2.       

      

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača 

schváliť návrh plánu sobášnych dní v roku 2021 na Matričnom úrade MČ Bratislava-Rača 

nasledovne: 

 

9.1.2021, 30.1.2021, 13.2.2021, 20.02.2021, 27.2.2021, 13.3.2021, 27.3.2021, 10.4.2021, 

24.4.2021, 15.5.2021, 29.5.2021, 12.6.2021, 26.6.2021, 10.7.2021, 31.7.2021, 7.8.2021, 

28.8.2021, 11.9.2021, 25.9.2021, 9.10.2021, 30.10.2021, 6.11.2021, 27.11.2021, 4.12.2021, 

18.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     2.  Dôvodová správa 

 

Zákonom NR SR č.  416/2001 Z.z. o presune kompetencií zo štátnej správy na 

samosprávne  orgány došlo k novelizácii zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení 

neskorších predpisov, v zmysle ktorej matriku, ako výkon štátnej správy, vedie obec, v 

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a meste Košiciach mestské časti, ktoré sú 

uvedené v prílohe zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. 

 

Manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením muža a ženy pred orgánom štátu, že 

spolu vstupujú do manželstva, a to verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch 

svedkov. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia muž a žena pred orgánom povereným viesť 

matriky pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, alebo sa manželstvo uzatvorí 

v súlade s povolením miestne príslušného matričného úradu jedného alebo oboch snúbencov. 

V súlade s § 4 ods. 1/ zákona  NR SR č.36/2005 Z.z. o rodine - vyhlásenie o uzavretí  

manželstva urobia snúbenci pred povereným poslancom.V zmysle citovaného ustanovenia 

potrebujeme dosiahnuť stav, aby ku každému schválenému sobášnemu dňu bol menovite 

učený poslanec poverený uzatvaraním sobášov a niesol ťarchu zodpovednosti za splnenie 

svojich povinností. Poverení poslanci sa striedajú v abecednom poradí.Týmto nie je dotknuté 

právo poslanca určiť za seba náhradu. 

 

Úradne určená miestnosť na uzatváranie manželstiev je sobášna sieň, Kubačova 21, 

Bratislava. Uznesením MZ MČ č.233/06/08/P je schválená možnosť uzavretia manželstva  aj 

na inom vhodnom mieste za príslušný poplatok. 

 

Od 01. 07. 1992 je zákonom povolené uzatváranie manželstiev pred orgánom 

registrovanej cirkvi, náboženskej spoločnosti a pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá 

vedie matriku.  

 

Navrhované sobášne dni sú, v súlade s požiadavkami snúbencov. Počas  roku 2021 

sú naplánované v sobotu. Týmto nie je dotknuté právo uzavrieť manželstvo v inom 

termíne, ako je stanovené, za poplatok v súlade so zákonom č. 145/1994 Z.z. o správnych 

poplatkoch. Výnimkou  sú dni, v ktorých je štátny sviatok, dni pracovného pokoja, alebo sa 

zohľadňuje vopred známa prekážka: Veľkonočné sviatky, hody, vinobranie, Sviatok všetkých 

svätých, Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu, Vianočné sviatky. 

 

Poplatky sa vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov a noviel. Oslobodenie: 

 Od poplatku sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania 

s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

             

V súvislosti so zabezpečím vykonávania obradov uzavretia manželstva bude v čase 

odôvodnenej neprítomnosti matrikárky prítomná zastupujúca matrikárka. 

 

 

 

 

 

 

 

   



3.  Materiál    

      

Návrh   plánu sobášnych dní v roku 2021 na Matričnom úrade MČ  Bratislava-Rača 

 

Január   9. január 2021  

 30. január 2021 

 

Júl  10. júl 2021  

 31. júl 2021 

Február   13.február  2021 

  20. február 2021 

  27. február 2021  

August   7.august 2021 

28.august 2021 

  

 

Marec   13. marec 2021 

  27.  marec 2021  

September  11. september 2021  

 25. september 2021     

 

Apríl   10. apríl 2021 

  24. apríl 2021 

Október   9. október 2021  

30. október 2021 

Máj   15. máj 2021  

  29. máj 2021  

November   6. november 2021  

27. november 2021  

 

Jún   12. jún 2021  

  26. jún 2021  

December   4. december 2021  

18. december 2021  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


