
K bodu rokovania: č. 6

íWl MESTO
~ SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Spišská Nová Ves, 22.1.2018
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

. dňa 1. 2. 2018

PREDMET: POVERENIE NA VÝKON FUNKCIE SOBÁŠIACEHO

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

Spracoval: JUDr.Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia MsÚ

Prerokované:

Dôvod predloženia: poverenie podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve

Prizvaný:

Podpisy:

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. schvaľuje
návrh poverenia na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev v matričnom
obvode mesta Spišská Nová Ves pre Ľubomíra Vaica - poslanca mestského zastupiteľstva
v Spišskej Novej Vsi.

2. ukladá
zabezpečiť vydanie poverenia na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev
v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves pre Ľubomíra Vaica - poslanca mestského
zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

Zodpovedný: JUDr.Lucia Baldovská
Termín: do 28. 2. 2018



K bodu rokovania: č. 6

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 mestského zastupiteľstva, viesť obrad týkajúci sa uzatvárania
manželstva. V zmysle ustanovenia § 2 prvá veta zákona o rodine, manželstvo sa uzaviera
súhlasným vyhlásením (ďalej len "vyhlásenie") snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej
časti, ktorá vedie matriku (ďalej len .matričný úrad"), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti (ďalej len "orgán cirkvi"). 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,
predkladám tento návrh na poverenie výkonom funkcie sobášiaceho pre poslanca mestského
zastupiteľstva Lubomíra Vaica, a to počas trvania jeho mandátu poslanca Mestského
zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

V Spišskej Novej Vsi, 22.01.2018
Vypracovala: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia


