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Návrh termínov určených pre akt uzavretia manželstva na rok 2013 
 
 
 Predkladaný materiál je spracovaný v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov a navrhuje stanovenie termínov Mestským 
zastupiteľstvom v Hlohovci pre akt uzavretia manželstva na rok 2013. 
 
 Mesto Hlohovec – Matričný úrad navrhuje určiť na rok 2013 nasledovné termíny pre 
akt uzavretia manželstva: 
 

19. január 2013,     13. júl 2013, 
09. február 2013,     24. august 2013, 
16. marec 2013,     21. september 2013, 
27. apríl 2013,     19. október 2013, 
18. máj 2013,      16. november 2013, 
22. jún 2013,      07. december 2013. 
 
 
 Mesto Hlohovec – Matričný úrad z dôvodu dlhodobo zníženého záujmu ľudí o akt 
uzavretia manželstva pred matričným úradom mesta navrhuje stanoviť jednu sobotu 
v príslušnom kalendárnom mesiaci ako deň určený k občianskej forme obradu. 
 

 
 Povolenie uzavrieť manželstvo v niektorom z termínov stanovených Mestským 
zastupiteľstvom v Hlohovci bude vydané bezplatne. 
  
 Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby, t.z. vo všetky ostatné dni 
mimo termínov určených Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci, počas ktorých bude 
vydané povolenie uzavrieť manželstvo občianskou formou, bude matričným úradom 
mesta za vydanie povolenia vybraný správny poplatok 16,50 eura podľa položky 18 
písm. c) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
 
 Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo 
ohrozený a držitelia preukau osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle citovaného 
zákona. 
 
 
 
 
 
 
 


