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Návrh 
na schválenie výšky príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené 

s výkonom sobášneho obradu  
______________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  o d p o r ú č a   
prerokovať predložený návrh 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Mária Zapletalová 
vedúca oddelenia matriky 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Mária Zapletalová 
vedúca oddelenia matriky 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 



 

Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
A.  z r u š u j e 
 
uznesenia č. 30/2003, č. 152/2003 časť A, č. 44/2004, č. 92/2007, č. 126/2009, č. 127/2009,            
č. 128/2009; 

 
B.  s c h v a ľ u j e 
 
1. Výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu v Zichyho paláci mimo určených sobášnych dní vo výške 100 Eur 
s účinnosťou od 1. januára 2012. 
 
 
2. Výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu v Zichyho paláci pre obyvateľov s trvalým pobytom mimo územia mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto vo výške 100 Eur s účinnosťou od 1. januára 2012. 
 

 
3. Výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom mieste (mimo Zichyho paláca) 
- vo výške 200 Eur v rámci pešej zóny (podľa  § 1 písm. a, b, c, d VZN č. …/2011 o pešej zóne), 
- vo výške 300 Eur v rámci pešej zóny ( podľa § 1 písm. e, f, g, h, i VZN č. …/2011 o pešej 
zóne) a mimo nej na území Starého Mesta s účinnosťou od 1. januára 2012.  
 
      O vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhoduje Matričný úrad a v prípade sporu rozhoduje 
starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
Od príspevku sú oslobodení: 
 

a) snúbenci v prípade, že sobášny obrad sa vykoná v ich byte alebo v nemocnici, pokiaľ 
jeden z nich je pripútaný na lôžko, alebo aspoň jeden z nich sa zo závažných zdravotných 
dôvodov nemôže dostaviť na sobášny obrad do určenej sobášnej siene, 

b) ak sa obrad vykoná v kancelárii starostky mestskej časti, Staromestskej sieni alebo 
v kancelárii matriky. 

 
 

 
 
 
 
 



 

Dôvodová správa 
 
V roku 2009 bol  miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto uznesením č. 
127/2009  zvýšený príspevok na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu 
pre snúbencov,  ktorí nemajú trvalý pobyt v Starom Meste, za sobášny obrad v Zichyho paláci 
zo 49,79 Eura na 200,00 Eur čo znamenalo, že celková suma za sobášny obrad vrátane správneho 
poplatku (podľa zákona o správnych poplatkoch) sa zvýšila na 216,50 Eura. Tento tristopercentný 
nárast zvýšenia príspevku  za obrad spôsobil, že počet obradov  v sledovanom období má klesajúcu 
tendenciu. 
 
V zmysle zákona o rodine je daná možnosť vykonávať sobášny obrad na ktoromkoľvek inom 
vhodnom mieste, teda aj mimo  určenej sobášnej siene Zichyho paláca. Na základe tohto povolenia 
vzrástol záujem  o uzavretie manželstva na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste v rámci v širšieho 
centra našej mestskej časti (napr. hotel Albrecht, reštaurácia Pohoda, hotel Bôrik, reštaurácia 
Hrad, rotunda Slavín), čím sa zvýšili náklady na   výkon obradu, pretože  je potrebné 
zabezpečiť operatívne presun poslanca, matrikárky, recitátora  motorovým vozidlom. 
 
Po prehodnotení vzniknutej situácie navrhujeme aby bola upravená výška príspevku na sobášny 
obrad nasledovne.  
 
Výšku príspevku za sobášny obrad v Zichyho paláci pre snúbencov, ktorí nemajú trvalý pobyt 
v našej mestskej časti  navrhujeme  znížiť na 100 €. 
 
Výšku príspevku  za sobášny obrad mimo určenej sobášenej siene Zichyho paláca , v  časti pešej 
zóny, ktorá je určená v § 1 písm. a,b,c,d VZN č. ..../2011 o pešej zóne ( Zrkadlová sieň, Mirbachov 
palác, Pálfyho palác, Aponyiho palác, Klarisky a i.) navrhujeme ponechať  200 Eur. 
 
Výšku príspevku za sobášny obrad, ktorý bude vykonaný v časti pešej zóny, ktorá určená v § 1 
písm. e, f, g, h, i VZN č. ..../2011 o pešej zóne a v širšom centre mestskej časti Bratislava –Staré 
Mesto ( napr. hotel Albrecht, reštaurácia Pohoda, hotel Bôrik, reštaurácia Hrad, rotunda Slavín a 
i.) navrhujeme zvýšiť  pre všetkých snúbencov s trvalým aj bez trvalého pobytu v mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto,  na 300,00 Eur.  
 
Od príspevku sú oslobodení: 
 

c) snúbenci v prípade, že sobášny obrad sa vykoná v ich byte alebo v nemocnici, pokiaľ jeden 
z nich je pripútaný na lôžko, alebo aspoň jeden z nich sa zo závažných zdravotných 
dôvodov nemôže dostaviť na sobášny obrad do určenej sobášnej siene, 
 

d) snúbenci, ak sa obrad vykoná v kancelárii starostky , v Staromestskej sieni alebo v 
 kancelárii matriky.  

 
S účinnosťou od 1. januára 2012 navrhujeme zrušiť všetky uznesenia upravujúce príspevok 
snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené   s výkonom sobášneho obradu z dôvodu 
navrhovanej zmeny výšky jednotlivých príspevkov a dosiahnutia prehľadnosti.  
 
 
 


