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Návrh  na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 355/2014-MZ zo dňa              
8. 12. 2014
s c h v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 355/2014-MZ zo dňa 8. 12. 2014 a to tak, že v časti  „p o v e r u j e“        
sa na konci textu pripája znenie: „p. Martina Nemkyho“

Dôvodová správa

V súlade so zákonom č. 36/2005 Zb. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov povinnosť sobášiť vyplýva z funkcie primátorovi alebo povereným poslancom MZ.                                      
Na Ustanovujúcom zasadnutí dňa 8. 12. 2014 boli uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Nitre č. 355/2014-MZ poverení výkonom funkcie sobášiacich poslanci:  p. Miroslav Tvrdoň 
a p. Marta Rácová. Nakoľko počet sobášnych obradov v tomto roku je zhodný s počtom
obradov uskutočnených v prvom štvrťroku r. 2014, navrhujeme navýšiť počet poslancov,
ktorí vykonávajú funkciu sobášiacich na občianskych obradoch uzatvorenia manželstva         
na taký počet, v akom pracovali v minulom volebnom období, t. j. navýšiť ich počet
o jedného poslanca MZ.                               

Na túto funkciu navrhujeme p. Martina Nemkyho, zástupcu primátora mesta, ktorý má 
všetky predpoklady na úspešné vykonávanie tejto funkcie. 

Mestská rada v Nitre prerokovala na svojom zasadnutí dňa 26. 5. 2015 „Návrh           
na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 355/2014-MZ zo dňa 8. 12. 2014“ 
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť zmenu uznesenia č. 355/2014-MZ       
zo dňa 8. 12. 2014 podľa predloženého návrhu.




