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MZ 
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Nitre   
p r e r o k o v a l o  
Návrh na určenie sobášnej miestnosti mesta Nitry, stanovenie dní  
a časového rozpätia na uskutočňovanie obradov uzavretia manželstva 
u r č u j e   
1. ako sobášnu miestnosť mesta Nitry    

 
obradnú sieň v budove Mestského úradu v Nitre na Štefánikovej triede 60 
 

2. dni a hodiny na uskutočňovanie obradov uzavretia manželstva 
a) bez poplatku:  

 
v piatok od 10.00 hod. do 17.00 hod., vrátane a 
v sobotu od 10.00 hod. do 18.00 hod., vrátane,  
s výnimkou štátnych sviatkov a. 31. decembra v príslušnom roku 
b) s poplatkom:  
 v pracovné dní: pondelok – štvrtok 

Sobášnymi dňami (ani za poplatok) nie sú štátne sviatky, dni pracovného pokoja a 31. 
december.  

 
3. časové rozpätie na 1 sobášny obrad je 30 minút  

    z r u š u j e  
    uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 23/2007- MZ/ , zo dňa 8.2.2007 
    viď. príloha č.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Návrh na určenie sobášnej miestnosti mesta Nitry, stanovenie dní a časového rozpätia na 
uskutočňovanie obradov uzavretia manželstva 
Predkladám návrh na určenie :  
1. Sobášnej miestnosti:  
   Miestom konania sobášnych obradov je priestor obradnej siene v budove Mestského úradu       
v Nitre na Štefánikovej tr. 60 
 
2. Sobášnych dní a hodín:  
    Obrady uzavretia manželstva sa budú konať:  

a) bez poplatku:  
 

      v piatok od 10.00 hod. do 17.00 hod,. vrátane a  
     v sobotu od 10.00 hod. do 18.00 hod., vrátane,  
     s výnimkou štátnych sviatkov a  31. decembra v príslušnom roku  
b) s poplatkom:  

 
     v pracovné dni: pondelok – štvrtok  
Sobášnymi dňami (ani za poplatok) nie sú štátne sviatky, dni pracovného pokoja a 31. 
december.  
 
3. Časové rozpätie: 
    Časové rozpätie na jeden sobáš je stanovené na 30 minút.  
 
Dôvodová správa:  
 Obrad uzavretia manželstva sa uskutočňuje v zmysle Zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. 
v znení neskorších zmien a doplnení.  
 Mesto Nitra uskutočňuje tieto obrady prioritne v reprezentačných priestoroch – 
v obradnej sieni Mestského úradu v Nitre na Štefánikovej triede 60.  
 Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva mimo úradne určenú miestnosť a tiež 
mimo určenú dobu. Takéto povolenie je spoplatnené v zmysle Zákona NR SR č. 145/1995 
Z.Z. o správnych poplatkoch. Z tohto dôvodu je potrebné mať uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Nitre schválené určenie sobášnej miestnosti a stanovenie sobášnych dní 
a hodín.   
 Uvedený časový rozsah a dní sú ponechané v zmysle predchádzajúceho uznesenia č. 
23/2007- MZ zo dňa 8.2.2007, s doplnením výnimky štátnych sviatkov, dní pracovného 
pokoja a 31. decembra. Predmetný návrh zohľadňuje snahu matričného úradu zosúladiť 
požiadavky snúbencov s efektívnosťou vynakladania finančných prostriedkov Mesta Nitry, 
týkajúcich sa mzdových a prevádzkových nákladov.  
 Uvedený materiál bude prerokovávaný na zasadnutí Mestskej rady v Nitre dňa 
30.1.2023. 

 

 



 




