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Žilina, február 2011

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo v Žiline


berie na vedomie

	pozastavenie výkonu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 24/2011 zo dňa 24.01.2011 nepodpísaním


	ruší


1.   uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/2011 zo dňa 24.01.2011


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom 2. zasadnutí, konanom dňa 24.01.2011, prijalo uznesenie č. 24/2011, ktorým schválilo, že sa sobáše budú konať len na radnici mesta Žilina s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa a v takýchto prípadoch rozhodne primátor.

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže primátor mesta pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, tak, že ho nepodpíše. 

Primátor mesta na základe skutkového a právneho rozboru dospel k záveru, že schválené uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/2011 je neprimeraným zásahom mestského zastupiteľstva do preneseného výkonu štátnej správy, ktorý mesto vykonáva v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Primátor mesta  v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v lehote podľa § 12 ods. 11 tohto zákona, t.j. do 10 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom toto uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline nepodpísal, čím jeho výkon pozastavil a zároveň ho predložil na prerokovanie mestskej rade. 

Materiál bol prerokovaný Mestskou radou v Žiline dňa 07.02.2011, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a zobrať na vedomie predmetné pozastavenie a  uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/2011 zrušiť.

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Materiál nemá dopad na rozpočet mesta Žilina.



MATERIÁL


Uznesenie č. 24/2011 – ktorého výkon primátor mesta svojim nepodpísaním pozastavil

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje, že

sobáše sa budú konať len na radnici mesta Žilina s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa a v takýchto prípadoch rozhodne primátor


Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z.  o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste. 

Z uvedeného vyplýva, že jediným, kto môže (a nemusí) rozhodnúť o uzatváraní manželstva na inom mieste ako na radnici, je matričný úrad ako orgán štátnej správy. 

Uznesením mestského zastupiteľstva, ktorým by došlo k obmedzeniu právomoci matričného úradu (a tým aj do zásahu práv snúbencov), by sa prekročila jeho právomoc. 

Uznesenie mestského zastupiteľstva nemôže reštriktívne vymedzovať pôsobnosť orgánu (navyše štátnej správy), ktorá je mu zverená explicitne zákonom. Snúbenec má právo, aby o uzatvorení manželstva na inom vhodnom mieste rozhodol matričný úrad.





