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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2022 – ustanovujúce 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 

 

I. poveruje 

 

1. výkonom funkcie sobášiaceho poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 

nasledovne: 

 

• Ing. Ľubomír Bechný 

• Mgr. Denis Cáder 

• Karol Čepec 

• Mgr. Karol Haas 

• Mgr. Dominik Hriník 

• PaedDr. Ľudmila Chodelková 

• Ing. arch. Dušan Maňák 

• Mgr. Vladimír Randa 

• Mgr. Ján Rzeszoto 

• Mgr. Anton Trnovec  

• Mgr. Ing. Soňa Turčányiová 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

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. O funkciu sobášiaceho poslanca prejavili ku dňu 15.11.2022 

záujem poslankyne a poslanci uvedení v návrhu na uznesenie. 

 

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 v súvislosti s účinkovaním na občianskych obradoch 

– uzavretí manželstva náhrada zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku vo výške 

upravenej v Zásadách odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline. 

 

Zabezpečovanie občianskych obradov upravujú nasledovné smernice mesta:  

- Smernica č. 03_2021 upravujúca podmienky uskutočnenia občianskych obradov 

uzavretia manželstva pred matričným úradom v Žiline 

- Smernica č. 10_2021 upravujúca postup pri zabezpečovaní občianskych obradov 

a slávností mestom Žilina  

 

Materiál má dopad na rozpočet mesta Žilina v rozsahu odmeny poskytovanej sobášiacim 

poslancom v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline. 


