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Š T A T Ú T 
 

Zboru pre občianske záležitosti pri  

Mestskom zastupiteľstve Krompachy. 
 

Článok 1 

Poslanie ZPOZ 

 
 

 Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) 

v Krompachoch organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti a iné podujatia ako 
jedna z komisií MsZ. Predsedu ZPOZ menuje MsZ z radov poslancov a na základe návrhu 

predsedu schvaľuje zloženie celej komisie. ZPOZ si zo svojich radov môže zvoliť 

podpredsedu. Zapisovateľa  ZPOZ určí primátor mesta z radov zamestnancov mestského 
úradu. Členovia ZPOZ sú už pri výbere za člena vopred predurčení pre výkon konkrétnych 
činnosti. (sobášiaci, smútočný rečník, spev, hudobný doprovod, recitácia a pod.). Sobášiaci sú 

schvaľovaní samostatným uznesením mestského zastupiteľstva. ZPOZ pracuje počas celého 
volebného obdobia. Členstvo v  ZPOZ je dobrovoľné a vo vymedzených prípadoch 
honorované. ZPOZ pri MsZ v Krompachoch spolupracuje pri svojej činnosti (podľa obsahu 
organizačného zabezpečenia) s inými inštitúciami, ako sú predškolské a školské zariadenia, 
občianske združenia, osvetové stredisko, podnikateľské subjekty, farské úrady s inými ZPOZ 
a pod. 
 

Článok 2 

Podujatia ZPOZ 

 
 

ZPOZ organizuje a spoluorganizuje najmä tieto podujatia: 
 

Hlavné: 
 

1.  sobáš (svadobný obrad) 
2.  uvítanie novorodenca do života 

3.  smútočná rozlúčka so zosnulým 

 

Ostatné podujatia a slávnosti:  
 

1.  slávnosť výročia sobáša (zlatá svadba a. p.) 

2.  spoločná slávnosť pre jubilantov  (70, 75 ročných ) 
3.  individuálne návštevy jubilantov ( 80, 85 a 90ročných a po 90 - ke každý rok) 
4.  prijatie významných hosti v meste (zahraničné návštevy, vládni činitelia a.p.) 
5.  ocenenie spoluobčanov a rodákov za výnimočné zásluhy (darcovia krvy a.p.) 
6.  významné jubileum mesta 

7.  družobné vzťahy mesta 

8.  iné slávnosti 
 

Podujatia ZPOZ sú evidované v kronike a pamätnej knihe. 
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Článok 3 

Zabezpečenie činnosti ZPOZ 

 
 

Hlavné podujatia: 
 

1. Sobáš zabezpečuje zapisovateľ ZPOZ, vrátane upomienkového listu a kvetu  

v hodnote do 10 €. 

2. Uvítanie novorodenca do života zabezpečuje zapisovateľ ZPOZ na požiadanie rodiča 
novorodenca, vrátane vecného daru a kvetu v hodnote do 10 €. 

3. Smútočnú rozlúčku zabezpečuje zapisovateľ ZPOZ na základe požiadavky 

pozostalých vrátane kytice do 10 €. 
 

Ostatné podujatia a slávnosti: 
 

1. Slávnosť výročia sobáša sa realizuje po dohode s jubilantmi v obradnej sieni 

mestského úradu, vo výnimočnom prípade návštevou v rodine. Prevedie sa zápis do 
pamätnej knihy. Vecný dar a kvet v hodnote do 10 €. 

2. Spoločná slávnosť pre jubilantov sa organizuje raz za polrok v priestoroch obradnej 

siene mestského úradu. Program obsahuje: vystúpenie žiakov ZUŠ, zápis do pamätnej 
knihy, odovzdanie kvetu, vecného daru a občerstvenia jubilantom v hodnote do 10 €. 

3. Individuálne návštevy jubilantov 80 a 85 ročných sa vykonávajú v rodine jubilanta po 

vzájomnej dohode, vecný dar a kvet v hodnote do 15 €. 
4. Individuálne návštevy jubilantov 90 a viacročných sa vykonávajú v rodine jubilanta po 

vzájomnej dohode, vecný dar a kvet v hodnote do 17 €. 

5. Prijatie významných hostí – scenár obradu sa pripravuje podľa okolnosti. 

 

 

Článok 4 

Honorovanie členov ZPOZ 

 
 

Honorovanie členov ZPOZ je závislé od finančných možnosti mesta a náklady na      
honoráre spolu s ostatnými nákladmi na činnosť (vecné dary, kvety, občerstvenie, 
a pod.) sú súčasťou rozpočtu mesta a sú zúčtovávané v rámci rozpočtových pravidiel 
samosprávy.  

 

Honorovanie aktérov obradov ZPOZ: 
 

1. Sobáš : 
 

a/ sobášiaci ...........................15 € 

b/ recitácia ............................10 € 

c/ spev ..................................15 € 

d/ hudobný doprovod........... 15 € 

e/ uvádzanie .........................10 € 

      Za jeden obrad. 
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2. Uvítanie dieťaťa: 

 

      a/    príhovor  .........................15 € 

      b/   ceremoniál a uvádzanie ...10 € 

      c/    recitácia ..........................10 € 

      d/    spev ................................15 € 

      e/    hudobný doprovod .........15 € 

 

3. Občiansky pohreb: 

       

a/ 1. príhovor .......................15 €  
b/ 2. príhovor .......................12 € 

c/ recitácia ...........................10 € 

d/ spev .................................15 € 

e/ hudobný doprovod ..........15 € 

 Za jeden obrad. 

 

4. Ďalšie obrady a slávnosti: 
 

      a/   príhovor   ........................15 € 

 b/ ceremoniál a uvádzanie ..10 € 

 c/   recitácia ..........................10 € 

 d/   spev ................................15 € 

 e/   hudobný doprovod .........15 €   

 

5.  Ostatné náhrady.  
 

 

a/ Prítomným účinkujúcim pri vykonávaní občianskych obradov a slávností sa poskytuje 
z  rozpočtu mesta na úhradu zvýšených výdavkov na úpravu zovňajšku a na ošatenie 
paušálny príspevok takto: 

 

aa/  Polročný paušálny príspevok na úpravu zovňajšku pri počte občianskych obradov 
a slávnosti: 
 

do 10 ............................................... 13 € 

od 11 do 15 ..................................... 18 € 

od 16 do 30 ..................................... 30 € 

nad 30 ...........................................    40 € 

 
ab/   Polročný paušálny príspevok na ošatenie pri počte občianskych obradov a slávnosti: 
 

od 5 do 15 ....................................... 50 € 

od 16 do 25 ..................................... 66 € 

nad 26 .......................................... ...12O € 

 

Paušálne príspevky na úpravu zovňajšku a na ošatenie pre účinkujúcich na 
občianskych obradoch a slávnostiach podliehajú dani. 

b/    Honorovanie zápisu do pamätnej knihy mesta je stanovené na  25 € mesačne. 
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c/  Pri vyslaní člena ZPOZ na odborné školenie, seminár, výmenu skúsenosti a pod. je      

potrebné dohodnúť podmienky účasti. Náklady na cestovné, nocľažné a stravné 
(pokiaľ nehradí organizátor) uhrádza mestský úrad so súhlasom primátora. 

 

d/ Výška odmien uvedených v článku č. 4 bod 1,2,3,4 týchto Zásad sa upraví každoročne 
k 31.3. kalendárneho roka po zverejnení priemerného mesačného platu pracovníka 
národného hospodárstva SR za predchádzajúci rok o percento, o ktoré sa takto 
zverejnený plat zvýši oproti predchádzajúcemu roku. Úprava rozpočtu s tým súvisiaca 
podlieha schváleniu  mestským zastupiteľstvom. 

Pre potreby ZPOZ je k dispozícií služobné vozidlo (návšteva jubilantov ap.). 

Členovia ZPOZ – aktéri podujatia- sú povinní dostaviť sa k podujatiu minimálne 15 minút 
pred jeho začiatkom. 

Účasť na jednotlivých podujatiach ZPOZ eviduje zapisovateľka. Na základe tejto 
evidencie 1 krát za polrok vykonáva finančné oddelenie vyplatenie honorárov.  

Na základe celoročných výsledkov práce ZPOZ môže  členom ZPOZ udeliť primátor 
mesta  na návrh predsedu ZPOZ zvláštne odmeny. 

   

  

Článok 5  

Záverečné ustanovenie 

 
 

1. Tento štatút bol schválený uznesením MsZ v Krompachoch číslo 30/D-1 dňa 22.júna 2010 
a je platný  dňom schválenia. Účinnosť nadobúda 1. júla 2010. Schválením tohto štatútu 
a nadobudnutím jeho účinnosti stráca účinnosť  článok 8 Poriadku odmeňovania v 
územnej samospráve mesta Krompachy schváleného MsZ v Krompachoch uznesením   č. 
15/C 3  zo dňa 26. augusta 2008 vrátane jeho doplnku č.1. 

2. Každá zmena „Štatútu ZPOZ mesta Krompachy“ môže byť prevedená až po schválení 
MsZ a primátorkou mesta . 

 

V Krompachoch  22. júna 2010 

 

       Ing. Iveta R u š i n o v á 

                                                                                       primátorka mesta  
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Dôvodová správa 

k Štatútu ZPOZ pri Mestskom zastupiteľstve  Krompachy 

 
 ZPOZ pri MsZ v Krompachoch je začlenený ako jedna z komisií pri MsZ. Samotná 
činnosť bola obsiahnutá v niekoľkých dokumentoch (Štatút komisií MsZ, Poriadok 
odmeňovania v územnej samospráve mesta Krompachy, uzneseniami MsZ a p.). Zákonom  
NR SR č. 511/2009 Z.z. bol novelizovaný zákon SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení. Táto 
novela zákona prináša okrem iného v § 11 ods.4 písmeno k, zmenu v tom, že medzi iným 
MsZ  schvaľuje zásady odmeňovania poslancov. Z dôvodu, že zásady odmeňovania 
zamestnancov mesta neschvaľuje MsZ, ale podľa spomenutej novely zákona primátor mesta, 
aby činnosť ZPOZ bola obsiahnutá prehľadne v jednom dokumente predkladám tento Návrh 
Štatútu ZPOZ pri MsZ v Krompachoch. Dopad na rozpočet mesta v tomto roku nebude 

predstavovať žiadne navŕšenie nákladov z dôvodu predpokladaného plnenia výdavkov 
z rozpočtu mesta na činnosť ZPOZ za prvý polrok 2010 pod hranicou 50 % V rozpočte mesta 
v ďalších rokoch sa v predloženom návrhu predpokladá navŕšenie finančných prostriedkov 
v časti jubilanti, ošatenie, úprava zovňajška.  Dôvodom je skutočnosť, že čiastka schválená 
uznesením MsZ na nákup kytice a darčeka je z roku  1997, kedy sa ceny tovarov pohybovali 

v iných reláciách, príspevok na úpravu zovňajška nebol vôbec poskytovaný a príspevok na 
ošatenie niektorých účinkujúcich nebol poskytovaný vôbec. 
   

 



Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch 
 

Doplnok č. 1  
 

Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve 
v Krompachoch 

 
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch  v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR                
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Doplnok        
č. 1  Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch. 
 

Čl. I 
 

V  Článku 4 v ods. 5 za písm. d)  sa vkladá  písm. e) ktoré znie 
 
e)   Členovia ZPOZ-u  si vytvoria 4 členný výbor ZPOZ-u. Výbor zasadá spravidla 1 krát za 

mesiac. Za účasť na zasadnutí výboru patrí každému členovi výboru odmena vo výške  
10 €. 

       

Čl. II 
 

1. Na doplnku č. 1  Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve 
v Krompachoch sa Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznieslo na svojom 
zasadnutí dňa 23. februára 2011 uznesením č.3/E.16. 

2. Tento Doplnok č.1 k  Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom 
zastupiteľstve v Krompachoch nadobúda platnosť 15 dňom od vyhlásenia. 

 
 
 
V Krompachoch dňa  3.februára 2011  
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 25. februára 2011 
 
 
 
 
 
         Ing. Iveta Rušinová v.r. 
           primátorka mesta 
 


