
K bodu rokovania č. fi. 

MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Spišská Nová Ves, 30.11. 2017

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
dňa 14. 12. 2017

PREDMET:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o určení výšky úhrady
nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode
mesta Spišská Nová Ves

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

Spracoval: Mgr. Zuzana Kleinová, referát kultúry
JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia

Prerokované: okresná prokuratúra Spišská Nová Ves

Dôvod predloženia: § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

Prizvaný:

Podpisy:

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. uznáša sa na
na všeobecne záväznom nariadení Č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na
zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves
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K bodu rokovania č. ff... 

2. ukladá predkladateľovi
a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o určení

výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom
obvode mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli;

Z: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia
T: do 15. 12. 2017

b) zverejniť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o určení
výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom
obvode mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste obvyklým

Z: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia
T: do 1. 1. 2018
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K bodu rokovania č. 12-

Dôvodová správa

V zmysle zákona Č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov v spojení
s vyhláškou Ministerstva vnútra SR Č. 529/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú územné
obvody matričných úradov je v meste Spišská Nová Ves príslušným na vykonávanie
obradov uzavretia manželstva matričný úrad Spišská Nová Ves.

V tejto súvislosti predkladaným VZN č. 6/2017 navrhujeme určiť sobášne dni
a hodiny v piatok od 12:00 hod. do 15:00 hod. a v sobotu od 14:00 hod. do 19:00 hod.
a za miestnosť na uzavretie manželstva - obradnú sieň v budove radnice na Radničnom
nám. Č. 7 v Spišskej Novej Vsi.

Za povolenie uzavrieť manželstvo, resp. uzavretie manželstvo sa vyberá poplatok
určený zákonom Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
nasledovne:

a) povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 € 

b) uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €

c) povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
d) povolene uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66 € 
e) povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom

medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi
cudzincami 33 € 

f] uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky
a cudzincom 66 €

g) uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 € 
h) uzavretie manželstva ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej

republiky trvalý pobyt 199 € 

Vzhľadom na to, že so zabezpečením obradu uzavretia manželstva mimo určenej
úradnej miestnosti sa spájajú zvýšené náklady na účinkujúcich, prepravu účinkujúcich
a potrebného vybavenia do miesta uskutočnenia obradu uzavretia manželstva
a v neposlednom rade pri obradoch mimo určených sobášnych dní a sobášnych hodín aj
o obmedzenie voľného času účinkujúcich, keďže ide o prácu nadčas, navrhujeme
zaviazať týmto VZN snúbencov, ktorí si požiadajú o uzavretie manželstva mimo
určených sobášnych dní a hodín a/alebo mimo určenú obradnú miestnosť, na úhradu
nákladov spojených so zabezpečením slávnostného obradu uzavretia manželstva.

Zároveň sa týmto VZN Č. 6/2017 určuje, že sobášnymi dňami nie sú nedeľa,
vianočné a veľkonočné sviatky, ako aj štátne sviatky.

Návrh VZN č. 6/2017 bol v súlade so zákonom Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta od
29.11. 2017. V zákonnej 10 dňovej lehote nebola doručená žiadna pripomienka.

Vypracovala:
JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017
o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie

sobášnych obradov v matričnom obvode
mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR
SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisova zákonom NR SR č.
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva

všeobecne záväzné nariadenie
o určení výšky nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode

mesta Spišská Nová Ves

§ 1
Predmet nariadenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") určuje:
a) sobášne dni a sobášne hodiny,
b) výšku úhrady nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu mimo obradnú sieň

a/alebo mimo určené sobášne dni a hodiny.

§2
Vymedzenie pôsobnosti

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky sobášne obrady, ktoré sú
v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves.

§ 3 
Všeobecné ustanovenia

1. Obrad uzavretia manželstva (sobášny obrad) sa vykonáva slávnostným spôsobom
v zmysle príslušných ustanovení zákona o rodine.

2. Obrad uzavretia manželstva prebieha za účasti sobášiaceho, matrikára a je
sprevádzaný hudobným sprievodom, spevom a recitáciou.

3. Za priebeh a vykonanie obradu manželstva zodpovedá sobášiaci.

4. Za správnosť a úplnosť dokladov zodpovedá matrikár.

5. Obrady sú vykonávané v obradnej sieni mesta. Manželstvo možno uzatvoriť aj na
inom vhodnom mieste, ak bude dodržaná záruka zachovania dôstojnosti a slávnostného
charakteru obradu, a zároveň s tým sobášiaci súhlasí.



§4
Sobášne dni a hodiny

1. Manželstvo sa uzatvára v určenej dobe.

2. Pre matričný obvod mesta Spišská Nová Ves sú určené sobášne dni a sobášne hodiny:
a) piatok od 12:00 hod. do 15.00hod.,
b) sobota od 14.00 hod. do 19.00hod.

3. Sobáše mimo obradnej siene je možné vykonať v čase od 16.00 hod.

4. Sobášnymi dňami nie sú nedeľa, vianočné a veľkonočné sviatky a štátne sviatky.

§ 5
Úhrada nákladov za sobáše mimo obradnú sieň

a mimo určené sobášne dni a hodiny

1. Na základe žiadosti snúbencov možno sobášny obrad vykonať aj mimo obradnej siene
a mimo sobášnych dní a hodín za poplatok určený zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisova za úhradu nákladov na zabezpečenie sobášneho
obradu určených týmto VZN.

2. Správny poplatok spolu s úhradou nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu
vyberá príslušný matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo uzatvára. Poplatok a úhrada
nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu sa vyberá len od jedného zo snúbencov.

3. Úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu sa stanovuje takto:
a) za sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas 100,- € 
b) za sobáš mimo obradnej siene 200,- € 

§6
Záverečné ustanovenia

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Č. 6/2017 bol vyvesený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 29. 11. 2017.

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení na zasadnutí dňa 14. 12. 2017 pod Č.... /2017; Všeobecne záväzné
nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 15. 12.2017 a nadobúda účinnosť
dňom 1. 1. 2018.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta


