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Poverenie poslanca MZ na vykonávanie sobášnych obradov 

Výňatok zo zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

Prvá hlava - vznik manželstva - § 4 Uzavretie manželstva pred matričným úradom ods.l) 
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 alebo mestského zastupiteľstva za  prítomnosti matrikára 

Matričný obvod tvoria : 
Rožňava, Jovice, Kružná, Brzotín, Rudná, Rakovnica, Čučma, Gemerská Poloma, 
Henckovce, Betliar 

Je vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva koľko poslancov poverí na vykonávanie sobášnych 
obradov. Poverenie sa spravidla vydáva na celé funkčné obdobie výkonu poslanca. 

       Uznesením č. 12/2018U zo dňa 5.12.2018  boli určení nasledovní poslanci MZ v Rožňave vykonávaním 

sobášnych obradov: 

 

12/2018U Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  p o v e r u j e 

  poslancov mestského zastupiteľstva 

  p. Pavla Burdigu 

  Mgr. Michala Drengubiaka 

  Ing. Attilu Kelecsényiho 

  Ing. Jána Lacha 

  Ing. Juraja Balázsa 

  p. Romana Ocelníka 

  Ing. Karola Kováča 

  Mgr. Dionýza Keménya 

  vykonávaním sobášnych obradov v matričnom obvode Rožňava vo volebnom období  

2018 – 2022 

 

         Na základe vlastnej iniciatívy poslanca  Mgr. Matúša Bischofa s vykonávaním sobášnych obradov v matričnom 

obvode Rožňava v tomto volebnom období predkladám MZ v Rožňave tento návrh. 

 

 
 
 
 
 

 


