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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2019
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

ruší
uznesenie č. 4/2018 a uznesenie č. 180/2019, ktorými boli poverení niektorí poslanci
výkonom funkcie sobášiaceho

II.

poveruje
výkonom funkcie sobášiaceho všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
s výnimkou rešpektovania práva uplatnenia výhrady vo svedomí.
.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V roku 2019 k dátumu 28.10.2019 bolo vykonaných 207 sobášov a spolu sobášiacich
poslancov pre tento rok bolo 11:
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V priemere to vychádza na 23 sobášov za obdobie 10 mesiacov. Vzhľadom na problémy, ktoré
počas roka vznikli a stávalo sa, že poverená zamestnankyňa mala problém zohnať sobášiaceho,
dávame návrh na spravodlivé rozdelenie sobášiacich a návrh, aby sa každý poslanec nejakou
mierou zaslúžil o dôstojný priebeh sobášov v meste Žilina s výnimkou rešpektovania práva
uplatnenia výhrady vo svedomí.
Výhrada vo svedomí je vysoko individuálne právo každého na slobodné uplatnenie výhrady vo
svedomí k všeľudským hodnotám. Základné ľudské právo – sloboda myslenia, náboženskej
viery, vyznania a svedomia, je zaručená Ústavou Slovenskej republiky.

Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny s cieľom vytvoriť
podmienky pre flexibilné zabezpečenie občianskeho obradu – uzavretia manželstva pred
Matričným úradom v Žiline.
Zmena predkladaného materiálu vzišla ako potreba pri tvorbe harmonogramu sobášov
a sobášiacich a pri zabezpečení organizovania sobášov.
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom
úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred primátorom mesta alebo
povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí za výkon funkcie sobášiaceho poslanca odmena
v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline.
Zabezpečovanie občianskych obradov a slávností organizovaných mestom Žilina upravuje
Smernica primátora mesta Žilina č. 5/2017 o zabezpečovaní občianskych obradov a slávností.
Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina v rozsahu odmien sobášiacich.

