
Dôvodová správa 

      

                V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v spojitosti s vyhláškou č. 529/2001 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov, príslušným k vykonávaniu 

občianskych sobášov je Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov.  

                 Tá je zároveň v kontexte § 4 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine miestom, kde snúbenci 

urobia vyhlásenie o uzavretí manželstva. Vzhľadom na zmenu sídla miestneho úradu počas 

letných mesiacov ako aj určenia sobášnych dní z časového hľadiska navrhujeme, aby miestna 

rada odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť určenie sobášnej miestnosti ako miesta 

konania sobášnych obradov, a to sobášnu miestnosť v sídle miestneho úradu našej mestskej 

časti na ul. Povstania českého ľudu č. 1. Zároveň je súčasťou návrhu uznesenia z dôvodu 

konsolidácie sobášnych miestností uvedená aj sobášna miestnosť  na ul. Dvorkinová č.7. 

Časovo upravené sobášne dni budú mať pozitívny vplyv na rozpočet mestskej časti.      

Návrh na uznesenie: 

Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu 

schváliť 

1. určenie sobášnych miestností ako miesta konania sobášnych obradov, a to: 

a) Sobášnu miestnosť miestneho úradu na ul. Povstania českého ľudu 1, Košice,  

b) Sobášnu miestnosť miestneho úradu na ul. Dvorkinová 7, Košice, 

2. určenie sobášnych dní na piatok v čase od 12. 00 h do 14.00 h vrátane a na sobotu 

v čase  od 13. 00 h do 15.00 h vrátane, na rok 2022 tak, ako je uvedené v prílohe č.1. 

3. 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. 

4. Sobáše v sobášnej miestnosti sa konajú v polhodinových intervaloch. 

 

zrušiť 

1. uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 96/2003 zo dňa 27.8.2003,  

2. uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 236/2004 zo dňa 28.12.2004. 

 

 

V Košiciach, dňa  25. 11. 2021 

Spracoval:  

Mgr. Jaroslav Suleň, ved. odd. OPaS  

 

 


