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Schválenie poplatku  za sobáš mimo obradnej siene 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodová správa 

 

Materiál sa doručuje: 

1. Starosta obce 

2. Zástupca starostu obce 

3. Poslanci obecného zastupiteľstva 

4. Hlavná kontrolórka obce Valaská 

5. Prednostka obecného úradu 

6. Zapisovateľka 

7. Komisie: - 

 

 

Počet príloh: - 

Dátum vyexpedovania materiálu:  

Predkladá: Mgr. Peter Jenča, starosta obce Podpis: 

Vypracoval: Mgr. Dana Kmeťová 

Funkcia: prednostka obecného úradu 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÁVRH UZNESENIA 

z 23. riadneho  rokovania 

Obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného 22. júna 2022 

________________________________________________________________ 
 

K bodu 8.7.  programu: Schválenie poplatku za sobáš mimo obradnej siene 

    ___________________     ____ 

 

Uznesenie č. ..... /2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská 

 

SCHVAĽUJE 

 

I. Poplatok  snúbencov na úhradu nákladov za poskytované služby spojené s výkonom 

sobášneho obradu mimo sobášnej siene vo výške 70,- EUR 

II. Právomoc starostu obce na odpustenie, resp. zníženie výšky príspevku 

v odôvodnených prípadoch 

 

 

 

 

 

 

V obci Valaská, dňa ...........   

 

 

 

          ....................................... 

    Mgr. Peter Jenča 

 Starosta obce Valaská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

 

Predkladáme návrh na zvýšenie poplatku za sobáš mimo obradnej siene z dôvodu, že doposiaľ 

obec takéto obrady nevykonávala ale občania prichádzajú z takýmito požiadavkami.  Treba však 

zabezpečiť miesto sobáša, a tým obci vzniknú ďalšie náklady – prenos symbolov, je potrebné 

zabezpečiť štátny znak na miesto sobáša, dopravu matrikára, sobášiaceho, členov ZPOZ-u, 

náhradu za čas strávený prepravou a pod.. K tejto sume sa priráta aj suma 70,- EUR  je to bežný 

správny poplatok. Svoje náklady si ešte môže zohľadniť aj prenájomca priestorov, tento poplatok 

si určuje majiteľ nehnuteľnosti, v ktorej sa obrad uskutoční. Zdôrazňujeme, že matričný úrad obce 

nepovolí  „úlet“ snúbencov. Musí zabezpečiť predovšetkým slávnostnú a dôstojnú podobu 

zvoleného miesta. Pri posudzovaní iného vhodného miesta na uzavretie manželstva matričný úrad 

vychádza z kritérií: vážnosť, verejnosť, slobodné rozhodnutie, slávnostný spôsob vykonania 

obradu.  

 

 

Spracovala: 

Mgr. Dana Kmeťová 

Prednostka OcÚ 

 

 

 

 


