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Predmet rokovania: Návrh na schválenie poslancov pre výkon funkcie 

sobášiacich. 
                                                                
        
 
Pre:     ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  
                                                           Levoči – 06. 12. 2018 
 
    
Predkladá:    Ing. Miroslav Vilkovský, primátor mesta   
 
   
Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP  
 
 
 
Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta – konzultácia so spracovateľom 
                                                            
 
                        
Dôvodová správa:   
 
 Podľa ustanovenia § 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 starostom alebo primátorom, alebo poslancom povereným obecným zastupiteľstvom 
alebo mestským zastupiteľstvom za prítomnosti matrikára.  
   
                     
  
Návrh predkladateľa  
na uznesenie:  
 
I.  
Mestské zastupiteľstvo v Levoči poveruje poslanca Mestského zastupiteľstva v Levoči 
Miroslava Čurillu výkonom funkcie sobášiaceho podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov . 
T: ihneď                                                                            Z: primátor mesta 
                                                                                               Ing. Lisoňová      
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči poveruje poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Levoči 
Annu Kravecovú výkonom funkcie sobášiaceho podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov . 
T: ihneď                                                                            Z: primátor mesta 
                                                                                               Ing. Lisoňová 
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III. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči poveruje poslanca Mestského zastupiteľstva v Levoči Ing. 
Roberta Novotného výkonom funkcie sobášiaceho podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov . 
T: ihneď                                                                            Z: primátor mesta 
                                                                                               Ing. Lisoňová      
 
IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči poveruje poslanca Mestského zastupiteľstva v Levoči 
........................... výkonom funkcie sobášiaceho podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov . 
T: ihneď                                                                            Z: primátor mesta 
                                                                                               Ing. Lisoňová      
 
 
 
 
Na vedomie:    primátor mesta 
                                                           zástupca primátora mesta 

    prednosta mestského úradu 
    hlavný kontrolór mesta 
                                               právny útvar mestského úradu      
 

V Levoči:    30. 11. 2018   


