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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 

A/  s c h v a ľ u j e    

1/  poplatok  za zvýšené výdavky pri delegovanom 
sobáši v Kaštieli Betliar od 1.4. do 31.10. vo 
výške 70 € 

2/  poplatok  za zvýšené výdavky pri delegovanom 
sobáši v Kaštieli Betliar od 31.10. do 31.3. vo 
výške a) 99,50 €  b) 100 € 

3/  poplatok za zvýšené výdavky pri delegovanom 
sobáši v Sobášnej sieni v Rožňave počas celého 
roka 70 € 

4/ poplatok za náklady spojené s prepravou 
účinkujúcich ZPOZ do Kaštieľa Betliar pre 
snúbencov, ktorí patria do Matričného obvodu  
Rožňava 11 € 

5/  poplatok za zvýšené výdavky pre účinkujúcich 
v Kaštieli Betliar od 1.11. do 31.3. pre snúbencov, 
ktorí patria do Matričného obvodu Rožňava 44 € 

6/  poplatok za zvýšené výdavky v Sobášnej sieni 
Akad. Hronca v Rožňave počas vykurovacieho 
obdobia (cca od 15.10. do 15.4.) pre snúbencov, 
ktorí patria do Matričného obvodu Rožňava 20 
€/obrad 

 
 
 
B/  n e s c h v a ľ u j e 
 



Dôvodová správa 
 
 Dňa 7.4.2004 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave uznesením č. 87/2004 schválilo 
poplatky súvisiace so zvýšenými výdajmi s organizovaním sobášneho aktu a uvítania detí do 
života v obradných sieňach mesta Rožňava, a to za delegovaný sobáš v: 
- Sobášnej sieni v Rožňave   69,70 €   (2 100.- Sk) 
- Kaštieli Betliar od 1.4.do 31.10.  69,70 €   (2 100.- Sk) 
- Kaštieli Betliar od 1.11. do 31.3.  99,50 €   (3 000.- Sk) 
 
Za sobáš v Betliari platia len tí snúbenci, ktorí nemajú trvalý pobyt v Matričnom obvode 
Rožňava (delegované sobáše).  
 
Nakoľko mesto má výdavky spojené s vykonaním delegovaných sobášov, okrem poplatkov 
určených zákonom, mesto vyberá poplatok za zvýšené výdavky súvisiace s organizovaním 
takýchto sobášnych obradov v zmysle uznesenia MZ č. 87/2004. Návrh na zvýšenie, resp. 
zaokrúhlenie poplatkov bol aj predmetom rokovania členov ZPOZ dňa 14.1.2013. Členovia 
zboru návrh podporili a po konzultácii s vedením mesta predkladáme tento návrh na zvýšenie 
poplatkov, a to: 

1/  poplatok  za zvýšené výdavky pri delegovanom sobáši v Kaštieli Betliar od 1.4. do 
31.10. vo výške 70 € 

2/  poplatok  za zvýšené výdavky pri delegovanom sobáši v Kaštieli Betliar od 31.10. do 
31.3. vo výške 99,50 € 

3/ poplatok za zvýšené výdavky pri delegovanom sobáši v Sobášnej sieni v Rožňave 
počas celého roka 70 € 

 
Doplnené poplatky: 
 

4/ poplatok za náklady spojené s prepravou účinkujúcich ZPOZ do Kaštieľa Betliar pre 
snúbencov, ktorí patria do Matričného obvodu  Rožňava 11 € 

5/ poplatok za zvýšené výdavky pre účinkujúcich v Kaštieli Betliar od 1.11. do 31.3. pre 
snúbencov, ktorí patria do Matričného obvodu Rožňava 44 € 

6/  poplatok za zvýšené výdavky v Sobášnej sieni Akad. Hronca v Rožňave počas 
vykurovacieho obdobia (cca od 15.10. do 15.4.) pre snúbencov, ktorí patria do 
Matričného obvodu Rožňava 20 €/obrad 

 
 
Dňa 24.1.2013 návrh na zmenu uznesenia MZ č. 87/2004 a zvýšenie poplatkov prerokovala 
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestské majetku pri MZ v Rožňave.   
Uznesením komisia odporučila návrh schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave s tým, že 
poplatok za zvýšené výdavky pri delegovanom sobáši v Kaštieli Betliar od 31.10. do 
31.3.schváliť vo výške 100 €. (bod č. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na  zmenu poplatkov súvisiacich  s organizovaním sobášnych obradov 

 
    § 4 ods. l  zákona o rodine presne určuje, že vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia 

snúbenci na orgáne poverenom viesť matriky .... to znamená, že akt uzavretia manželstva musí 
obec – matričný úrad zabezpečiť v priestoroch svojho orgánu. V prípade ak matričný úrad nemá 
reprezentačné priestory na vykonávanie obradov, môže určiť alebo prenajať iné vhodné 
reprezentačné priestory v rámci svojho matričného obvodu, napr. hrad, zámok a pod., tieto však 
musí odsúhlasiť zastupiteľstvo obce, ako miesto určené na uzavieranie manželstva.  

   Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom vhodnom mieste. Verejnosť a slávnostný spôsob 
uzavretia manželstva sú predpísané pre každé uzavretie manželstva, teda i pre tie, ku ktorým 
dochádza mimo miesta uzavretia manželstva vyhradeného pre sobášne obrady. Zásada verejnosti 
je splnená, ak sa manželstvo uzaviera na ktoromkoľvek vhodnom mieste, kde majú prístup aj iné 
osoby okrem tých, ktorých prítomnosť je nevyhnutná na sobášnom obrade. Vhodným miestom 
pri občianskej forme sa rozumie obradná miestnosť, ktorá svojím zariadením a vybavením 
zodpovedá slávnostnému rázu tohto významného spoločenského a právneho aktu. 

V zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, matričný úrad môže povoliť uzavretie 
manželstva pred iným matričným úradom (delegovaný sobáš).  Podľa stanoviska MV SR odd. ŠO 
a matrík môže matričný úrad odmietnuť delegovaný sobáš len z dôvodu, keď snúbenci nespĺňajú 
zákonom stanovené podmienky.  

Aby mesto mohlo vyberať správny poplatok podľa zákona za uzavretie manželstva mimo 
určenej miestnosti a mimo určený čas, musí  mať  schválenú sobášnu miestnosť, sobášne dni 
a hodiny. 

 
Zákon NR SR  o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien 

v položke č. 18 upravuje správne poplatky za povolenia a vykonanie sobášneho obradu. 
  

Povolenie uzavrieť manželstvo medzi  štátnymi občanmi Slovenskej  
republiky  pred  iným než príslušným  matričným úradom   

16,50 €               
 
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným  
úradom medzi štátnymi občanmi SR     

16,50 €               
 
Povolenie uzavrieť manželstvo štátnymi občanmi SR  
mimo určenej doby     

16,50 €                
 
Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej  
republiky  mimo úradne určenej miestnosti  

66,00 €             
 
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným 
matri čným úradom medzi ŠO SR a cudzincom alebo cudzincami 
(ak aspoň jeden z nich má trvalý pobyt na území SR)  

33,00 €              
 
Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom  
Slovenskej republiky a cudzincom          

66,00 €              
 
Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami (aspoň jeden  
zo snúbencov má trvalý pobyt na území SR)    

165,50 €             
 



Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá  
na území SR trvalý pobyt  

199,00 €            
 
   

V záujme zjednodušenia a urýchlenia procesu vybavenia povolenia uzavrieť manželstvo na 
inom vhodnom mieste a pre veľký záujem občanov od 29.1.2004 uznesením MZ v Rožňave č. 
15/2004, bol za sobášnu sieň vyhlásený aj Červený salón v Kaštieli Betliar. 

Priemerne za rok prijmeme 15 delegovaných sobášov.  99%  snúbencov príde uzavrieť 
manželstvo 
do nášho matričného obvodu len kvôli historickým priestorom Kaštieľa  Betliar.  
Takýto sobáš je prínosom a reklamou pre mesto a región, príležitosť pre podnikateľov ( 
organizovanie svadobnej hostiny, výzdoba sobášnej miestnosti, ubytovanie hostí). 
     Nakoľko mesto má výdavky spojené s vykonaním delegovaných sobášov, okrem poplatkov 
určených zákonom, mesto vyberá  poplatok  za zvýšené výdavky súvisiaci  s organizovaním 
takýchto sobášnych obradov aj v zmysle uznesenia MZ v Rožňave č. 87/2004 nasledovne: 

Poplatok za zvýšené náklady za delegovaný sobáš v  
 
- Sobášnej sieni v Rožňave        (2100.- Sk)  69,70 € 
- Kaštieli Betliar v období od 1. 4. do 31.10.    (2100.- Sk)  69,70 € 
- Kaštieli Betliar v období od 1.11. do 31.3.    (3000.- Sk)  99,50 € 
 

V roku 2011 bolo 66 civilných sobášov, z toho 29 sobášov bolo uzavretých v kaštieli 
Betliar a z nich 16 je delegovaných.         
 V roku 2012 bolo 64 civilných sobášov, z toho 20 sobášov v kaštieli, z toho 13 
delegovaných           
 Za sobáš v Betliari platia len tí snúbenci, ktorí nemajú trvalý pobyt v Matričnom 
obvode Rožňava (delegované sobáše).  

 
 

Návrh  výšky správnych poplatkov  

 

Poplatok za zvýšené výdavky pri delegovanom sobáši v Kaštieli Betliar  od 1.4.  do 31.10. 

70 € 

Poplatok za zvýšené výdavky pri delegovanom sobáši v Kaštieli Betliar od 31.10. do 31.3. 

  99,50 € 

Poplatok za zvýšené výdavky pri delegovanom sobáši v Sobášnej sieni v Rožňave počas 
celého roka                                                   70 € 

- Poplatok za  náklady spojené s prepravou  účinkujúcich ZPOZ do Kaštieľa Betliar  

- pre snúbencov, ktorí patria do nášho matričného obvodu                                                                                       

-                                                                       11 € 

- Poplatok za zvýšené výdavky pre účinkujúcich v Kaštieli Betliar od 1.11 do 31.3.  pre 
snúbencov, ktorí patria do nášho matričného obvodu 

-                                                                        44 € 

- Poplatok za zvýšené výdavky v Sobášnej sieni Akad. Hronca  počas vykurovacieho obdobia 

- pre snúbencov, ktorí  patria do nášho matričného obvodu - za  obrad 

                                                                       20 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


