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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu: 

 

Zákon č. 36/2005 o rodine, v znení neskorších predpisov určuje, že  občiansky obrad – uzavretie 

manželstva, sa uzaviera súhlasným 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. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

 

Poverenými poslancami na výkon občianskeho obradu pre funkčné obdobie 2018 - 2022 

boli PhDr. Juraj Hladký, Phd. a Mgr. Renáta Miklošová. Sobášne obrady sa vykonávali v určenej 

miestnosti – Reprezentačné priestory Informačného centra na MsÚ Leopoldov a po presťahovaní 

sa do novej budovy mestského úradu sa sobášne obrady začali vykonávať v Sobášnej miestnosti 

v budove mestského úradu v Leopoldove. Vo výnimočných prípadoch sa obrad môže uskutočniť 

v kancelárii primátorky.  

Navrhované miesta na výkon občianskeho obradu určené ako vhodné miesta v zmysle zákona: 

- Sobášna miestnosť v budove mestského úradu v Leopoldove 

- Kancelária primátorky (vo výnimočných prípadoch) 

Ak sa snúbenci rozhodnú, že manželstvo uzavrú na inom mieste, predstavuje to uzavretie 

manželstva na inom mieste. Matrikár rozhodne, či je to vhodné miesto a za toto miesto sa platí 

úhrada v zmysle zákona o správnych poplatkoch.  

Ďalej na výkon občianskych obradov sa stanovujú sobášne dni. Vo funkčnom období 2018 - 

2022 to boli piatok a sobota počas kalendárneho roka.  Ak sa sobáš mal uskutočniť počas iného 

dňa, podlieha správnemu poplatku.   

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame schváliť sobášne dni, sobášne miestnosti a sobášiacich na funkčné obdobie 2022 – 

2026. 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

MZ schvaľuje 

1)   Sobášne dni: piatky a soboty počas celého funkčného obdobia 2022-2026. 



2) Sobášnu miestnosť: 

- Sobášna miestnosť v budove mestského úradu v Leopoldove 

- Kancelária primátorky 

3) Sobášiacich a vykonávajúcich pohrebné obrady: Mgr. Terézia Kavuliaková 

PhDr. Juraj Hladký, Phd                                                                  

Ing. Tomáš Brodek, MBA 

 


