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Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 

schvaľuje Návrh na poslancov  poverených 

sobášením v zmysle     § 4 ods. 1 zákona 

36/2005 Z.z.  o rodine na volebné obdobie 

rokov 2021 – 2022. 

 

   



 

 

 

Dôvodová správa: 

 

            Pri väčších obciach a mestách vzhľadom na počet obyvateľov, vzhľadom na charakter  

funkcie primátora mesta ako i časovú náročnosť výkonu funkcie, nie je v silách primátora 

mesta, aby sa osobne zúčastňoval každého sobášneho obradu. Naopak, zákonodarca sám založil 

inštitút tzv. povereného poslanca (v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine), ktorého 

účelom je nesporne v tomto smere odbremeniť primátora mesta. Postavenie a úlohy tak 

primátora ako i povereného poslanca sú v prípade účasti na civilnom sobáši absolútne 

rovnocenné. Podľa legislatívy, je obec povinná zabezpečiť sobáš snúbencov, ktorí splnili 

zákonné podmienky pre uzavretie manželstva a to aj napr. neočakávane sobáš „in articulo 

mortis“, teda v prípade ohrozenia života v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a 

to aj v situácii, kedy primátor mesta nebude môcť vykonať obrad. Vo volebnom období nastolo 

úmrtie sobášiaceho  a preto sa odporúča, aby malo mesto obsadený inštitút poslancov 

poverených sobášiť a to v počte sobášiacich na výšený o dvoch nových, ktorý bude 

zabezpečovať ich zastupiteľnosť.  

 

Návrh na poslancov  poverených sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine 

na volebné obdobie rokov 2021 - 2022: 

 

1. Ing. Peter Simko 

2. Bc. Michal Hanko 
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