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Dôvodová správa:
Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v § 4 upravuje uzavretie manželstva pred matričným úradom nasledovne:
„(1) 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.
(2) Matričný úrad určený podľa odseku 1 môže povoliť uzavretie manželstva pred iným
matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste.“
Z citácie zákona vyplýva povinnosť mesta zabezpečiť možnosť vykonania sobáša primátorom
mesta, resp. povereným poslancom mestského zastupiteľstva. Vzhľadom na počet obyvateľov
mesta Trenčín ako aj vzhľadom na časovú náročnosť výkonu funkcie primátora, nie je v možné,
aby sa primátor osobne zúčastňoval každého sobášneho aktu. Naopak, zákonodarca sám, vo
vyššie citovaných ustanoveniach, založil inštitút tzv. povereného poslanca, ktorého účelom je
nesporne v tomto smere odbremeniť primátora. Postavenie a úlohy tak primátora ako i
povereného poslanca sú v prípade účasti na civilnom sobáši absolútne rovnocenné. Podľa
legislatívy, je obec povinná zabezpečiť sobáš snúbencov, ktorí splnili zákonné podmienky pre
uzavretie manželstva a to aj napr. neočakávane sobáš „in articulo mortis“, teda v prípade
ohrozenia života v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a to aj v situácii, kedy
primátor nebude môcť vykonať obrad. Preto navrhujeme, aby malo mesto obsadený inštitút
poslancov poverených sobášiť čo najskôr po voľbách a to v počte sobášiacich, ktorý bude
zabezpečovať ich zastupiteľnosť. Z tohto dôvodu tento bod navrhujeme prerokovať hneď na
ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva.
Navrhujeme, aby poverení boli všetci poslanci zastupiteľstva, pričom presný rozpis činnosti
poslancov pri sobášoch bude následne realizovaný s prihliadnutím na individuálne možnosti
poslancov.
Na upresnenie vykonávania sobášneho aktu matričným úradom Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne prijme uznesenie, v ktorom určí sobášiacich poslancov mestského zastupiteľstva
pre toto volebné obdobie a zároveň stanoví niektoré podrobnosti k uzavretiu sobáša (sobášna
miestnosť, sobášny deň).
Návrh na uznesenie:
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
v polhodinových intervaloch. Sobáše vykonávajú sobášiaci, matrikárka a členovia Združenia pre
občianske záležitosti,
3. uskutočňovanie sobášov mimo sobášnej miestnosti, a to na ktoromkoľvek inom vhodnom
mieste povolenom matričným úradom. 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 v Trenčíne č.3 zo dňa 28.11.2014 v znení uznesenia MsZ v Trenčíne č.34 zo
dňa 20.01.2015

Príloha k materiálu – uznesenia, ktoré sa rušia
U z n e s e n i e č. 3 zo dňa 28.11.2014
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.

U z n e s e n i e č. 34 zo dňa 20.01.2015
k Návrhu na rozšírenie počtu sobášnych miest mimo sobášnej miestnosti a na zmenu
uznesenia MsZ č.3 písm. A/ bod 3. zo dňa 28.11.2014.
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, a to na ktoromkoľvek inom vhodnom
mieste povolenom matričným úradom. Sobáše vykonávajú sobášiaci a matrikárka.

