
Materiál na rokovanie MsR a MsZ 

 

Návrh na dočasnú zmenu úradne určenej sobášnej  miestnosti, sobášnych dní s sobášnych 

hodín v pôsobnosti Matričného úradu v Prievidzi / Prievidza, Koš, Sebedražie, Cigeľ/ . 

 

Dôvodová správa: 

Podľa zákona č.36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov urobia snúbenci 

vyhlásenie o uzavretí manželstva na matričnom úrade určenom pre obvod , v ktorom má jeden z nich  

trvalý pobyt , v sobášnej miestnosti  schválenej mestským zastupiteľstvom. 

 Sobášna  miestnosť Matričného úradu Prievidza bola určená uznesením MsZ č. 191/2011 

v Mestskom dome, Námestie Slobody č. 6 , Prievidza a v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. 

o rodine v znení neskorších predpisov – iné vhodné miesto v katastrálnom území Prievidza povolené 

matričným úradom. Ako sobášne dni boli určené dni : piatok a sobota a sobášne hodiny od 10 hod. – 

18 hod. V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.  / Zákon o správnych poplatkoch / uhrádzajú snúbenci za 

povolenie uzavrieť  manželstvo mimo úradne určenej miestnosti správny poplatok vo výške 66 eur  

a  za povolenie uzavrieť  manželstvo  mimo určenej doby  správny poplatok 16,50 eur . 

V období  od 15.1.2017 – 31.3.2017 je plánovaná rekonštrukcia sobášnej miestnosti v 

Mestskom dome v Prievidzi. Na základe vyššie uvedeného je potrebné uznesením schváliť náhradnú 

sobášnu miestnosť počas doby plánovanej rekonštrukcie . Ako sobášnu miestnosť v pôsobnosti 

Matričného úradu Prievidza navrhujeme počas rekonštrukcie určiť koncertnú sálu  v Základnej 

umeleckej škole L. Stančeka, Rastislavova  ulica 745/13, Prievidza.   

Vzhľadom na to , že koncertná miestnosť ZUŠ  je počas pracovného týždňa využívaná aj na 

iné účely /napr. školské vyučovanie, školské súťaže, koncerty  /  je potrebné schváliť mestským 

zastupiteľstvom  vykonávanie  sobášnych obradov len v jeden deň v týždni – a to v sobotu, v čase 

od 13. hod. – 18 hod. / okrem veľkonočných sviatkov/ .  

 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada 

Uznesenie č.      /2016  

I. berie na vedomie  

návrh na zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti  v pôsobnosti Matričného úradu 

Prievidza/ Prievidza, Koš, Sebedražie a Cigeľ/ a návrh na zmenu sobášnych dní 

a sobášnych hodín  v období od 15.1.2017 – 31.3.2017. 

 

 



II. odporúča – neodporúča MsZ 

 

1. schváliť návrh na zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti  v pôsobnosti 

Matričného úradu Prievidza / Prievidza, Koš, Sebedražie a Cigeľ/ v období od 

15.1.2017 – 31.3.2017. 

2. určiť na obdobie  od 15.1.2017 – 31.3.2017 sobášny deň – sobotu / okrem 

veľkonočných sviatkov/ 

3.  určiť na obdobie od 15.1.2017 – 31.3.2017 sobášne hodiny v sobotu od 13.00 hod – 

18. hod.  

4. určiť v období od 15.1.2017 – 31.3.2017 za sobášnu  miestnosť v pôsobnosti 

Matričného úradu Prievidza/ Prievidza,Sebedražie, Koš,Cigeľ/  koncertnú sálu 

v Základnej umeleckej škole L.Stančeka, Rastislavova  ulica 745/13, Prievidza  

 

Mestské zastupiteľstvo 

Uznesenie č.       /2016 

I. berie na vedomie  

a/návrh na zmenu úradne určenej sobášnej  miestnosti  v období od 15.1.2017 – 

31.3.2017 

 
b/návrh na zmenu sobášneho dňa a sobášnych hodín v období od 15.1.2017 – 31.3.2017 

 

II. schvaľuje – neschvaľuje   

a/za sobášnu miestnosť v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza / Prievidza, Sebedražie, 

Koš, Cigeľ/ :  koncertnú sálu v Základnej umeleckej škole v Prievidzi, Rastislavova ulica 

745/13, Prievidza v období od 15.1.2017-31.3.2017 

 
b/sobášny deň - sobota /okrem veľkonočných sviatkov/ v období od 15.1.2017 – 

31.3.2017 

 
c/ sobášne hodiny v sobotu od  13.00 hod – 18.00 hod v období od 15.1.2017 – 31.3.2017 

 

 

 

 

               

 

Spracovali : Mgr. Vlasta Miklasová  



 

   

 

 

 

 

 

   

      


