
K bodu rokovania: č. 12 

         

Spišská Nová Ves,  3. 12. 2014 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 11. 12. 2014 
 

PREDMET:  POVERENIE NA VÝKON FUNKCIE SOBÁŠIACICH   
 

 

Predkladá:       PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

                           

Spracoval:       JUDr. Lucia Baldovská, vedúca oddelenia právneho  

 a sociálnych vecí MsÚ 

                           

Prerokované:    Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

 

Dôvod predloženia:   ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva  

 v Spišskej Novej Vsi 

 

Podpisy:  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

         

schvaľuje 

návrh poverenia na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev v meste 

Spišská Nová Ves v súlade so zákonom č.  36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a zákonom č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších 

predpisov pre: 

 

 Adnana Akrama    Mgr. Jozefa Kačengu  

 Ing. Bc. Janku Brziakovú   Mgr. Máriu Kaľavskú 

 Mgr. Leu Grečkovú    Ing. Vasila Kolesára 

 Ing. Jozefa Gondu    Ing. Ondreja Majerníka 

 Ing. Vladimíra Jančíka   PhDr. Jána Volného, PhD. 

     



K bodu rokovania: č. 12 

 

Dôvodová správa 

 

  V zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o rodine“) je jednou z kompetencií preneseného výkonu 

štátnej správy, ktorú vykonávajú poslanci MsZ, viesť obrad týkajúci sa uzatvárania 

manželstva. V zmysle ustanovenia § 2 prvá veta zákona o rodine, manželstvo sa uzaviera 

súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie 

matriku (ďalej len matričný úrad), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti. S poukázaním na § 4 ods. 1 zákona o rodine, vyhlásenie 

o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod , 

v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo 

povereným poslancom obecného  zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za 

prítomnosti matrikára.  

 

 Nakoľko je vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva určiť počet 

poslancov, ktorým bude udelené poverenie na zabezpečenie úloh spojených 

s uzatváraním manželstiev, predkladáme tento návrh na poverenie výkonom funkcie 

sobášiaceho pre poslancov mestského zastupiteľstva, menovite pre: 

 

 Adnana Akrama    Mgr. Jozefa Kačengu 

 Ing. Bc. Janku Brziakovú   Mgr. Máriu Kaľavskú 

 Mgr. Leu Grečkovú    Ing. Vasila Kolesára 

 Ing. Jozefa Gondu    Ing. Ondreja Majerníka 

 Ing. Vladimíra Jančíka    

 

a pre primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD., a to počas trvania ich mandátu vo 

volebnom období 2014 -2018 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 03.12.2014 
Spracovala: JUDr. Lucia Baldovská 


