
itské zastupifcel'sívo v Banskej Bystrid

UZNESENIE

z 19. apríla 2016 císlo 441/2016 - MsZ

K bodu: D i s k u s i a - Dodatok c. 1 k Zásadám zabezpecovania obcianskych obradov a slávností

v meste Banská Bystrica

Mestské zastupitel'stvo

I. schvafuje

Dodatok c. 1 k Zásadám zabezpecovania obcianskych obradov a slávností v meste Banská

Bystrica c. ZD 09/2015 s úcinnost'ou od 1. maja 2016 nasledovne :

1. Cl. I. Vseobecné ustanovenia, bod 3 sa mení nasledovne:

3. Obrady uzatvorenia manzelstva sa vykonávajú na Radnici v Sobásnej sieni, Nám. SNP-

1 (d'alej Ien ,,Radnica") a v prvy tyzdeñ v mesiaci iba na základe poziadavky snúbencov

aj vo Vel'kej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici (d'alej Ien ,,Vel'ká sien MsÚ"), a

to v sobotu od 15.00 hod. do 19.00 hod. a posledny piatok v mesiaci od 13.00 hod. do

17.00 hod. Ien vo Vel'kej sieni MsÚ. Pocas státnych sviatkov a v nederu sa obrady

nevykonávajú

2. CL III. Uzavretie manzelstva, ods. 3 a 6 samenia nasledovne:

3. Uzatvorif manzelstvo mozno aj na inom vhodnom mieste v rámci matricného obvodu

Banská Bystrica. Iné miestnosti alebo priestory ako v bode 2 tohto clánku mozu slúzif

na uzatvorenie manzelstva Ien vtedy, ak sú zárukou zachovania dóstojnosti a

slávnostného charakteru obradu, neohrozujú zivot alebo zdravie snúbencov ako aj

zastupcov Mesta Banská Bystrica alebo majetok Mesta Banská Bystrica a zároveñ s tym

súhlasí matricny úrad a sobásiaci.
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6. Obrad uzatvorenia manzelstva sa koná v polhodinovych intervaloch v Radnici a vo Verkej

sieni v závislosti od hodiny prvej podanej ziadosti o uzavretie manzelstva. Obrady na

inom vhodnom mieste podía bodu 3 tohto clánku sa konajú v hodinovych intervaloch

pred konaním prvého obradu alebo po vykonaní posledného obradu urceného v zmysle

prvej vety.

3. Cl. IV. Odmeñovanie osób vykonávajúcich obcianske obrady a slávnosti, ods. 8 sa mení

nasledovne:

8. K odmenám sobásiacim poslancom patrí príplatok na úhradu nákladov súvisiacich s

ucinkovanim vo vyske 8,50 € za kazdy den úcinkovania bez ohíadu na pocet obradov.

Príplatok je vyplácany samostatne raz stvrfrocne.

Járj/Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica
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