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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

I. Zrušuje 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č.47 zo dňa 24.apríla 

2007 

 

II. Zrušuje 

uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č.48 zo dňa 24.apríla 

2007 

 

III. Schvaľuje  

 

úradné určenie miestností na uzavieranie manželstiev, sobášne dni a hodiny v matričnom 

obvode Bratislava-Petržalka nasledovne: 

 

a) Úradné určené miestnosti na uzavieranie manželstiev: 

- obradná miestnosť v CIK CAK centre na Jiráskovej 3, Bratislava-Petržalka 

- obradná miestnosť Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka v budove 

Technopolu, na 3.poschodí. 

 

b) Sobášne dni a hodiny: 

- v obradnej miestnosti v CIK CAK Centre  sobota v čase od 12.00h do 17.00h 

- v obradnej miestnosti Miestneho úradu na Kutlíkovej 17, Bratislava  budova 

Technopolu Referát matriky a ohlasovne na 3.poschodí piatok v čase od 13.00h do 

15.00h. 

- sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky. 

 

IV. Určuje 

 

poplatok za uzavretie manželstva na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste na území 

mestskej časti Bratislava-Petržalka (mimo úradne určených miestností na uzavieranie 

manželstiev) za úhradu nákladov spojených s poskytnutím služieb s výkonom sobášneho 

obradu  s prihliadnutím na náročnosť organizácie sobášnych obradov vo výške 166,-€ 



 

 

Dôvodová správa 

 

 

Pri civilnom obrade uzavretia manželstva v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, 

v ktorom má jeden zo snúbencov trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo 

povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti 

matrikára. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti svedkov vyhlásia, že 

uzatvárajú manželstvo. 

 

Po úprave miestnosti Miestneho úradu na Kutlíkovej 17, Bratislava na Referáte matriky a 

ohlasovne na treťom poschodí budovy Technopolu snúbenci stále viac prejavujú záujem 

o využitie vynovenej miestnosti za účelom uzavretia manželstva, práve z dôvodu 

reprezentačných priestorov na obrad a vyhovujúcemu počtu miest pre hostí. Uzavretie 

manželstva v týchto priestoroch bolo spoplatnené podľa zákona o správnych poplatkoch, 

pretože doteraz tieto priestory boli považované za iné vhodné miesto na uzavretie manželstva. 

 

V záujme vyhovieť snúbencom navrhujeme určiť ako ďalšiu obradnú miestnosť, 

zrekonštruovaný priestor na matrike na treťom poschodí budovy Technopolu, ako miestnosť 

určenú na vykonávanie sobášneho obradu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


