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NÁVRH 
 

na rozšírenie počtu sobášnych miest mimo sobášnej miestnosti  
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na zmenu uznesenia  MsZ  č.3  písm. A/ bod 3.  zo dňa 28.11.2014  
     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Kamil Bystrický                   na osobitnej prílohe 
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JUDr. Katarína Mrázová 
vedúca útvaru právneho 
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Vyjadrenie Komisie kultúry a cestovného ruchu: 
-na zasadnutí konanom dňa 22.12.2014 komisia odporučila návrh schváliť 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne, 09.01.2015 



     Dôvodová správa: 
 
 
Uzavretie manželstva pred matričným úradom upravuje § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Na upresnenie vykonávania sobášneho aktu matričným úradom Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne na ustanovujúcom zasadnutí konanom dňa 28.11.2014 schválilo v uznesení č. 3 
písm. A/  poverenie sobášiacich poslancov mestského zastupiteľstva pre toto  volebné obdobie, 
určenie sobášnej miestnosti, sobášneho dňa a tiež určenie miest na vykonávanie sobášov 
mimo sobášnej miestnosti.  
 
Žiadateľ CALYPSO AGENCY, s.r.o. sa viackrát, naposledy dňa 18.11.2014 obrátil na mesto 
Trenčín so žiadosťou o schválenie iného vhodného miesta na uzavretie manželstva. Dôvodom 
jeho žiadosti je veľký záujem snúbencov o uzavretie manželstva v reštauračnom zariadení 
(Reštaurácia FATIMA na Ul. Matúšova 6 v Trenčíne),  a tak žiada rozšíriť sobášne miesto na 
toto zariadenie  v období od 01.04. bežného roka do 31.10. bežného roka, pričom by bolo 
vykonaných maximálne 10 obradov počas tohto obdobia. Podľa ich názoru spĺňajú všetky 
zákonné podmienky na to, aby v ich reštauračnom zariadení mohli byť uzatvárané manželstvá 
(Reštauračný komplex FATIMA je historická budova postavená na prelome 13.-14. storočia, 
začiatkom 21.storočia kompletne zrekonštruovaná pod dohľadom pamiatkarov).  
 
K danej žiadosti o rozšírenie sobášnych miest je potrebné uviesť, že zákon o rodine v § 4 
určuje, že "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. Matričný úrad  môže povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom 
alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste." Zákon neurčuje, kde má byť manželstvo 
uzavreté a je len na zvážení a rozhodnutí mesta, na ktorých miestach mimo sobášnej siene 
povolí uzavrieť manželstvo a na ktorých nie.  Podmienkou, ktorá musí byť pri každom sobáši 
splnená je zásada verejnosti obradu, slávnostného charakteru obradu a prítomnosti dvoch 
svedkov.      
 
      V prípade rozšírenia sobášnych miest mimo sobášnej siene je potrebné zmeniť  uznesenie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.3  zo dňa 28.11.2014.  
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
mení  
 
uznesenie  MsZ  č.3 písm. A/ bod 3. zo dňa 28.11.2014 tak, že  uznesenie  MsZ  č.3 písm. A/ 
bod 3. znie:  
 
3.uskutočňovanie sobášov mimo sobášnej miestnosti nasledovne: 
- v čase od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka: vo vnútorných priestoroch 
Trenčianskeho hradu (Delová bašta a Barborin palác),  v exteriéri Trenčianskeho hradu  - 
hradné nádvorie a v priestoroch Reštaurácie FATIMA (Matúšova 6, Trenčín), 
- v priebehu celého kalendárneho roka: vo vnútorných priestoroch hotela Elizabeth a Galérie 
M.A.Bazovského  
Sobáše vykonávajú sobášiaci a matrikárka. 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
Príloha: 
 
Text uznesenia MsZ č.3 písm. A/ zo dňa 28.11.2014:  

 
U z n e s e n i e  č. 3 

k Návrhu na určenie sobášiacich, sobášnej miestnosti, miest na vykonávanie sobášov 
mimo sobášnej miestnosti a sobášneho dňa. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 

A/ s c h v a ľ u j e 
 

1. poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné obdobie, ktorými budú  všetci 
poslanci mestského zastupiteľstva, 

2. určenie sobášnej miestnosti ako miesta konania sobášnych obradov, a to sobášnu 
sieň Mestského úradu v Trenčíne. Sobáše v sobášnej miestnosti sa konajú v polhodinových 
intervaloch. Sobáše vykonávajú sobášiaci, matrikárka a členovia ZPOZ. 

3. uskutočňovanie sobášov v čase od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka 
mimo sobášnej miestnosti, a to vo vnútorných priestoroch Trenčianskeho hradu – Delová bašta 
a Barborin palác, v exteriéri Trenčianskeho hradu – hradné nádvorie a vo vnútorných 
priestoroch hotela Elizabeth a Galérie M.A.Bazovského v priebehu celého roka. Sobáše 
vykonávajú sobášiaci a matrikárka. 

4. určenie sobášneho dňa na  sobotu v čase od 12.00 h do 17.00 h vrátane.  
5. Sobáše uskutočňované mimo určeného miesta a dňa konania sobáša budú 

zabezpečované v súlade so zákonom o matrikách. V týchto prípadoch sa sobáše 
neuskutočňujú v dňoch pracovného pokoja a v dňoch štátneho sviatku. 
 

B/ r u š í  
 

uznesenie  MsZ  č.1 písm. C/  zo dňa 21.12.2010 v platnom znení. 
 

 


