
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  november 2009 
 

  
 

 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 27.10.2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 03.11.2009 
 
 
 
 
 

N Á V R H 
na vyňatie sobôt zo sobášnych dní 2.1.2010, 3.4.2010, 1.5.2010, 8.5.2010, 3.7.2010, 

31.7.2010, 4.9.2010, 30.10.2010, 25.12.2010 z dní, kedy sa vykonávajú sobáše v mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto 

______________________________________________________________ 
 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať návrh na 
vyňatie sobôt zo sobášnych dní 2.1.2010, 
3.4.2010, 1.5.2010, 8.5.2010, 3.7.2010, 
31.7.2010, 4.9.2010, 30.10.2010, 25.12.2010 
z dní, kedy sa vykonávajú sobáše v mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Mária Zapletalová 
vedúca Matričného úradu 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Mária Zapletalová 
vedúca Matričného úradu 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 

 
  



Návrh uznesenia 
 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 

vyňatie sobôt zo sobášnych dní 2.1.2010, 3.4.2010, 1.5. 2010, 8.5.2010, 
3.7. 2010, 31.7.2010, 4.9.2010, 30.10.2010, 25.12.2010 z dní, kedy sa 
vykonávajú sobáše v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 



Dôvodová správa 
 
 
 
 
          V roku 2010 navrhujeme vyňať nasledujúce soboty z dní, 
kedy sa vykonávajú sobášne obrady, pretože v týchto termínoch je 
znížený záujem o výkon obradov. Jedná sa o tieto soboty : 
 
2. január 2010        – nezáujem o vykonanie sobášneho obradu 
3. apríl 2010           – Veľkonočná sobota 
1. a 8. mája 2010   – štátny sviatok 
3. a 31. júl 2010     – dovolenkové obdobie – znížený záujem 
4. september 2010 – korunovačné slávnosti 
30. október 2010    – pamiatka zosnulých 
27. november 2010 – Prešporský Paganini 
25. december 2010  - vianočné sviatky 
 
 
          Spoločným dôvodom vyňatia navrhovaných sobôt z dní, kedy 
sa v mestskej časti vykonávajú sobášne obrady, je hospodárnosť 
a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov. 
 


