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Dôvod predloženia 

 

V zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonom v znení neskorších predpisov 

 

 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

a) Poveruje výkonom funkcie sobášiaceho: 

Ing. Dušan Šimka - primátor 

Mgr. Dana Horná - poslankyňa 

Alena Mokrá  - poslankyňa 

 

b) Schvaľuje 
1. Obradné miestnosti Matričného úradu Nováky: 

 - obradná miestnosť mesta Nováky 

- iné vhodné miesto mimo úradnej miestnosti (§ 4 ods. 2 zákona o rodine), 

poplatok 66 eur 

2.  Sobášne dni - piatok, sobota 

- štátne sviatky a dni pracovného pokoja pripadajúce na piatok 

a sobotu ako nesobášne dni 

 3.  Sobášne hodiny  - piatok 10,00 h – 17,00 h 

      - sobota 14,00 h – 18,00 h 

 



 

c) Ruší uznesenie č. 19/2015 zo dňa 02. 01. 2015 

 

__________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v § 4 upravuje uzavretie manželstva pred matričným úradom nasledovne:  

„(1) Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, 

v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným 

poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. 

(2) Matričný úrad určený podľa odseku 1 môže povoliť uzavretie manželstva pred iným 

matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.“ 

Z citácie zákona vyplýva povinnosť mesta zabezpečiť možnosť vykonania sobáša primátorom 

mesta, resp. povereným poslancom mestského zastupiteľstva. Vzhľadom na počet obyvateľov 

mesta Nováky, ako aj vzhľadom na časovú náročnosť výkonu funkcie primátora, nie je v 

možné, aby sa primátor osobne zúčastňoval každého sobášneho aktu. Naopak, zákonodarca 

sám, vo vyššie citovaných ustanoveniach, založil inštitút tzv. povereného poslanca, ktorého 

účelom je nesporne v tomto smere odbremeniť primátora. Postavenie a úlohy tak primátora, 

ako i povereného poslanca, sú v prípade účasti na civilnom sobáši absolútne rovnocenné. Podľa 

legislatívy, je obec povinná zabezpečiť sobáš snúbencov, ktorí splnili zákonné podmienky pre 

uzavretie manželstva a to aj napr. neočakávane sobáš „in articulo mortis“, teda v prípade 

ohrozenia života v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a to aj v situácii, kedy 

primátor nebude môcť vykonať obrad. Preto navrhujeme, aby malo mesto obsadený inštitút 

poslancov poverených sobášiť čo najskôr po voľbách, a to v počte troch sobášiacich.  

 

Na upresnenie vykonávania sobášneho aktu matričným úradom Mestské zastupiteľstvo v 

Novákoch prijme uznesenie, v ktorom určí  sobášiacich poslancov mestského zastupiteľstva pre 

toto volebné obdobie a zároveň stanoví niektoré podrobnosti k uzavretiu sobáša (sobášna 

miestnosť, sobášny deň). 


