Zásady zabezpečovania sobášnych obradov
v matričnom obvode Mesta Poprad

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Mesto Poprad v súlade so zákonom číslo 3 6/2005 Z.z. o rodine v znení zmien a doplnkov
upresňuje podmienky uzavretia manželstva na ktoromkol‘vek mom vhodnom mieste.

Článok2
Určenie miestnosti na uzavretie manželstva
1. Obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom sa vykonáva slávnostným spósobom
podl‘a príslušných ustanovení zákona č. 3 6/2005 Z.z. o rodine v znení zmien a doplnkov.
2. Miestom konania sobášnych obradovje priestor obradnej siene Mestského úradu

3. Na žiadost‘ snúbencov matričný úrad móže povolit‘ uzavriet‘ manželstvo aj na
ktoromkol‘vek mom vhodnom mieste. mé miestnosti alebo priestory móžu slúžit‘ na uzavretie
manželstva len vtedy, ak sú zárukou zachovania dóstojnosti a slávnostného charakteru obradu,
neobrozujú život alebo zdravie snúbencov ako aj zástupcov Mesta Poprad, alebo majetok
Mesta Poprad. Zároveň s tým súhlasí matričný úrad. Snúbenci sú povinní zabezpečit‘ priestory
podľa pokynov matrikárky.
4. Ak sa manželstvo uzatvára na mom mieste ako je obraná sieň štátny znak, vlajku a
insígnie zabezpečí Mesto Poprad.
Článok 3
Určenie dní a hodín na uzavretie manželstva
1. Maiiželstvo sa uzatvára v určenej dobe. Pre Mesto Poprad sú určené sobášne dni
a sobášne hodiny: piatok od 13:00 hod. do 15:00 hod.
sobota od 13:00 hod. do 18:00 hod.
2. Sobášnymi dňami nie je nedeľa, vianočné a vel‘konočné sviatky, štátne a cirkevné sviatky.

Článok4
Uhrada zvýšených nákladov za uzavretie manželstva mimo obradnej siene
Za uzavretie manželstva v miestnostiach alebo priestoroch podl‘a článku 2 ods. 3 sú snúbenci
povinní uhradit‘ sumu za zvýšené náklady spojené so zabezpečením obradu mimo obradnej
miestnosti vo výške 200,- € v pokladnici Mestského úradu v deň podania žiadosti.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Zásady zabezpečovania sobášnych obradov v matričnom obvode Mesta Poprad, nadobúdajú
platnost‘ a účinnost‘ dňa 22.2.20 16

V Poprade dňa 22.2.20 16
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