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Uznesenie: 
Miestne zastupiteľstvo  
 
a) ruší uznesenie č. 110/2011 zo dňa 20. 10. 2011 
 
b) mení uznesenie č. 444/2010 zo dňa 24. 6. 2010 v bode b) s účinnosťou od 1. 1. 2021 
nasledovne:  

 
výška príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 

sobášneho obradu mimo úradne určeného dňa sa stanovuje v prípade ak:   

- jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Rusovce na 50,- € 

- ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Rusovce na 

150,- € 

- ak jeden zo snúbencov (alebo obaja) je cudzinec na 150,- €.  

 

výška príspevku snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti sa stanovuje v prípade ak: 
- jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Rusovce na 50,- € 

- ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Rusovce na 

150,- € 

- ak jeden zo snúbencov (alebo obaja) je cudzinec na 150,- €. 

 

výška príspevku na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho 

obradu pre snúbencov bez trvalého pobytu v mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktorý sa 

koná v určenom sobášnom termíne a v určenej sobášnej miestnosti sa stanovuje na 120,- €. 



  

Dôvodová správa 
 

Výkon matričných služieb je určený ako prenesený výkon štátnej správy. Riadi sa 
ustanoveniami zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách a Výnosom MV SR z 3. novembra 2005 
č. 207 - 2005/04291 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík.  
 
Dotácia od štátu pre Mestskú časť Bratislava-Rusovce je poskytovaná na pokrytie 0,4 
pracovného úväzku matrikárky, pričom výkon jej práce pozostáva z množstva ďalších 
úkonov (vystavovanie matričných dokladov, overovanie listín, evidencia obyvateľstva, 
príprava pokladov pre voľby a sčítanie obyvateľstva a pod.)   
 
V uplynulých rokoch Mestská časť Bratislava-Rusovce zaregistrovala zvýšený záujem 
o uzatváranie sobášov mimo určenej sobášnej miestnosti, ako aj zvýšený záujem snúbencov 
s trvalým pobytom z iných mestských častí, trvalým pobytom mimo Bratislavy či cudzincov. 
Skúsenosti s prípravou a plánovaním vykonania sobášnych obradov priniesli zistenie, že 
nároky na výkon sobášneho obradu si vyžadujú úpravu výšky poplatkov, určenia 
konkrétnych podmienok na zabezpečenie sobášnych obradov tak, aby v budúcnosti nedošlo 
k sporným situáciám s personálnym obsadením, miestom a termínom vykonávania 
svadobného obradu.  

 
Sobášne obrady sú vykonávané v úradne určenej miestnosti Mestskej časti Bratislava-

Rusovce, v priestoroch miestneho úradu so sídlom na ul. Vývojová 8. Manželstvo je možné 

uzatvoriť aj na inom vhodnom mieste, ak bude dodržaná podmienka zachovania dôstojnosti 

a slávnostného charakteru obradu a zároveň s tým sobášiaci súhlasí. O vhodnosti miesta 

sobášneho obradu rozhoduje Matričný úrad a v prípade sporu rozhoduje starostka mestskej 

časti Bratislava-Rusovce. 

 
Pre matričný obvod mestskej časti Bratislava-Rusovce sú uznesením č. 444/2010 zo dňa  

24. 06. 2010 určené sobášne termíny na uzavretia manželstva na prvú sobotu v mesiaci 

a dobu uzavretia manželstva v čase od 14:00 do 17:00 hod. Sobášnymi dňami nie sú nedeľa 

a štátom uznané sviatky. Sobášne dni je vo výnimočných prípadoch možné meniť a upraviť 

výhradne po spoločnej dohode matrikárky a sobášiaceho poslanca, a to v závislosti na 

okolnostiach. 

 

Predkladaný materiál upravuje výšku príspevku snúbencov na úhradu nákladov za 

poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu, nakoľko tie sa od roku 2011 

neupravovali. Jednotlivé príspevky sa môžu sčítavať. Oslobodenie od ktoréhokoľvek 

príspevku je na zvážení starostky. Príspevky na sobáš ostávajú nezmenené pre obyvateľov 

s trvalým pobytom v Rusovciach.  

 

 Rok 2019 Rok 2020 

Počet sobášiacich poslancov 3 3 

Počet sobášov (trvalý pobyt v mestskej časti) 6 10 

Počet sobášov (bez trvalého pobytu v mestskej časti) 27 16 

 
Spracovala: Mgr. Veronika Kollárová, matrikárka 
V Bratislave, dňa 07. 12. 2020 

 
 
 



  

Termíny civilných sobášov pre rok 2021 
 
 
09. 01. 2021 
 
06. 02. 2021 
 
06. 03. 2021 
 
10. 04. 2021 a 24. 04. 2021 
 
15. 05. 2021 a 29. 05. 2021 
 
19. 06. 2021 a 26. 06. 2021 
 
03. 07. 2021 
 
07. 08. 2021 
 
04. 09. 2021 a 25. 09. 2021 
 
02. 10. 2021 
 
06. 11. 2021 
 
04. 12. 2021 
 


