
 
 

Obec Neverice podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v y d á v a  toto 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 
č. 3/2019 

o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov 

 v matričnom obvode obce Neverice 

 
ČLÁNOK 1 

PREDMET NARIADENIA 
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje: 
     a) sobášne dni a sobášne hodiny, 
     b) výšku úhrady nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu mimo obradnej siene  
     alebo mimo určené sobášne dni a hodiny. 
 

ČLÁNOK 2 
VYMEDZENIE PÔSOBNOSTI 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky sobášne obrady, ktoré sú  
      v matričnom obvode obce Neverice. 
 

ČLÁNOK 3 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom sa vykonáva slávnostným   
     spôsobom podľa príslušných ustanovení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení zmien a  
     doplnkov. 
(2) Miestom konania sobášnych obradov je obradná sieň obce Neverice. 
(3) Na žiadosť snúbencov matričný úrad môže povoliť uzavrieť manželstvo aj na 
     ktoromkoľvek inom vhodnom mieste. Iné miestnosti alebo priestory môžu slúžiť na   
     uzavretie manželstva len vtedy, ak sú zárukou zachovania dôstojnosti a slávnostného   
     charakteru obradu, neohrozujú život alebo zdravie snúbencov ako aj zástupcov obce  
     Neverice, alebo majetok obce a zároveň s tým súhlasí matričný úrad. Snúbenci sú  
     povinní zabezpečiť priestory podľa pokynov matrikárky. 
(4) Ak sa manželstvo uzatvára na inom mieste ako je obradná sieň, štátny znak a insígnie   
     zabezpečí obec Neverice. 
 

ČLÁNOK 4 
SOBÁŠNE DNI A HODINY 

 
(1) Manželstvo sa uzatvára v určenej dobe. 
(2) Pre matričný obvod Obce Neverice sú určené sobášne dni a sobášne hodiny  
     každý nepárny týždeň v roku: 

a) piatok  od 13.00 do 15.00 hodiny 
b) sobota od 14.00 do 17.00 hodiny 

(3) Sobášnymi dňami nie sú nedeľa, vianočné a veľkonočné sviatky, štátne, cirkevné sviatky   
     a obecné oslavy. 



 
ČLÁNOK 5 

ÚHRADA NÁKLADOV ZA SOBÁŠE MIMO OBRADNEJ SIENE A MIMO URČENÉ 
SOBÁŠNE DNI A HODINY 

 
(1) Na základe žiadosti snúbencov možno sobášny obrad vykonať aj mimo obradnej siene a   
      mimo sobášnych dní a hodín za poplatok určený zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych  
      poplatkoch v znení neskorších predpisov a za úhradu nákladov na zabezpečenie  
      sobášneho obradu určených týmto VZN. 
(2) Správny poplatok  spolu s úhradou nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu vyberá  
      príslušný matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo uzatvára. Poplatok a úhrada  
      nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu sa vyberá len od jedného zo snúbencov. 
(3) Úhrada nákladov na zabezpečenie sobášneho obradu sa stanovuje takto: 

a) za sobáš mimo určený sobášny deň alebo čas                   100,- € 
b) za sobáš mimo obradnej siene                                            200,- € 

(4) Občanom s trvalým pobytom v matričnom obvode Neverice bude poskytnutá zľava  
      z úhrady nákladov uvedených v bode 3 tohoto článku vo výške 50%. 
 

ČLÁNOK 6 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Neverice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo  
      dňa 5.12.2019 uznesením č. 88/2019. 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020. 
(3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné  
      zastupiteľstvo obce Neverice. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                Milan Kováč 
                      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN : 

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20.11.2019 
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 20.11.2019 

 
 
 
Schválené VZN :  

- vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 9.12.2019 
- zverejnené na webovom sídle obce dňa 9.12.2019 

 
 


