Názov materiálu: Návrh zrušenia sobášnej miestnosti v ÚVTOS a ÚVV
Predkladateľ: Denisa Jarošková
Dátum spracovania: 03.03 2020
Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo
Dôvodová správa:
Zákon č. 36/2005 o rodine, v znení neskorších predpisov určuje, že občiansky obrad–
uzavretie manželstva, sa uzatvára súhlaseným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce, ktorá
vedie matriku, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Vyhlásenie
o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného z nich,
pred primátorom alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva. Uzavrieť manželstvo
možno i pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek vhodnom mieste.
V uznesení z 1. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 26.11. 2018 boli stanovené 3
sobášne miestnosti:
1. kancelária primátorky,
2. reprezentačné priestory Informačného centra na MsÚ Leopoldov,
3. pojednávacia miestnosť UVTOS a UVV Leopoldov.
V prípade zrušenia sobášnej miestnosti v pojednávacej miestnosti UVTOS a UVV
Leopoldov sa bude za toto miesto platiť úhrada v zmysle zákona o správnych poplatkoch, čo
predstavuje poplatok 70€.
Informačný základ – hlavný obsah materiálu: Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch
Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch II. časť, vnútorná správa
II.
ČASŤ

VNÚTORNÁ SPRÁVA
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok
matrík..........................................................................................

2
eurá

Položka 17
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej
matriky .....10 eur
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným
matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

20
eur
20
eur
20
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
eur
70
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným
35
matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a
eur
cudzincom alebo medzi cudzincami

Návrh na uznesenie
1. MZ ruší:
uznesenie č. C/1/2018/5 zo dňa 26.11.2018.
2. MZ schvaľuje
Sobášnu miestnosť:
1. reprezentačné priestory MsÚ Leopoldov,
2. kancelária primátorky.

