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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 Štatút Zboru pre občianske 

záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch. 

Článok I 

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 člena vopred predurčení pre výkon konkrétnych činností (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 II 

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 pod.) 

2. spoločná slávnosť pre jubilantov (70, 75 a 80 ročných) 

3. individuálne návštevy jubilantov (85, 90 ročných a po 90-ke každý rok) 

4. prijatie významných hostí v meste (zahraničné návštevy, vládni činitelia a pod.) 

5. ocenenie spoluobčanov a rodákov za výnimočné zásluhy (darcovia krvi a pod.) 

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 III 

Zabezpečenie činnosti ZPOZ 

 

Podujatia, ktoré zabezpečuje ZPOZ na základe vyžiadania občanov: 

 

1. Sobáš – blahoželania, kvety, iné vecné dary v hodnote do 12 € 

2. Slávnosť výročia sobáša – vecné dary, kvety v hodnote do 12 € 

3. Uvítanie novorodenca do života – vecné dary, kvety v hodnote do 15 € 

4. Smútočná rozlúčka – kvety v hodnote do 15 € 

5. Slávnosť jubilea maturantov a iné – kvety, vecné dary v hodnote do 12 € 

 

Podujatia, ktoré zabezpečuje ZPOZ na základe vyžiadania mesta: 

 

1. Spoločná slávnosť pre 70, 75 a 80 ročných jubilantov sa organizuje spravidla dvakrát 

ročne v priestoroch obradnej siene mestského úradu. Hodnota kvetov, vecných darov, 

občerstvenia a fotografií do 12 € / osoba. 

2. Individuálne návštevy jubilantov 85 ročných sa vykonávajú spravidla v sídle jubilanta 

po vzájomnej dohode. Hodnota vecných darov, kvetov a fotografií do 15 € / osoba. 

3. Individuálne návštevy jubilantov 90 a viacročných jubilantov sa vykonávajú v sídle 

jubilanta po vzájomnej dohode. Hodnota vecných darov, kvetov a fotografií do                

18 € / osoba. 

4. Dni mesta, prijatie významných hostí a iné. Hodnota vecných darov a kvetov podľa 

rozpočtu mesta. 

 

 

Článok IV 

Honorovanie členov ZPOZ 

 

Honorovanie členov ZPOZ je závislé od finančných možností mesta a schváleného rozpočtu. 

Členom ZPOZ sa vypláca odmena za účinkovanie na obradoch jedenkrát za štvrťrok. 

 

Honorár za jeden obrad: 

 

1. Sobáš: 

 

a) sobášiaci určený z radov poslancov .......................  10 € 

b) účinkujúci  ............................................................. á 10 € / osoba 

c) uvádzanie ................................................................ á 10 € / osoba 

 

2. Uvítanie dieťaťa: 

 

a) príhovor .................................................................. 10 € / osoba 

b) účinkujúci ............................................................... á 10 € / osoba 

c) uvádzanie ................................................................ á 10 € / osoba 
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3. Občiansky pohreb: 

 

a) 1. príhovor .............................................................. 15 € 

b) účinkujúci .............................................................. 10 € / osoba 

 

4. Ďalšie obrady a slávnosti: 

 

Honorár za príhovor, účinkovanie a uvádzanie .................. 10 € / osoba 

 

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) Ročný paušálny príspevok na úpravu zovňajšku a ošatenia pri počte občianskych 

obradov a slávností: 

 

od 5 do 10 .............................................................. 15 € 

od 11 do 20 ............................................................ 20 € 

nad 20 ..................................................................... 30 € 

 

Paušálne príspevky na úpravu zovňajšku a na ošatenie pre účinkujúcich na občianskych 

obradoch a slávnostiach podliehajú dani a vyplácajú sa jedenkrát ročne v decembri. 

b) Honorovanie zápisov do pamätnej knihy mesta je stanovené na 25 eur a odmena bude 

vyplácaná štvrťročne. 

 

c) Pri vyslaní člena ZPOZ na odborné školenie, seminár, výmenu skúsenosti a pod., 

náklady na cestovné, nocľažné a stravné (pokiaľ nehradí organizátor) uhrádza mestský 

úrad so súhlasom primátora. 

d) Výška odmien uvedených v článku č. IV bod 1., 2., 3., 4. týchto Zásad sa môže upraviť 

každoročne k 31.3. kalendárneho roka. Úprava rozpočtu s tým súvisiaca podlieha 

schváleniu mestským zastupiteľstvom. 

Pre potreby ZPOZ je k dispozícii služobné vozidlo (návšteva jubilantov a pod.). 

Členovia ZPOZ – účinkujúci na podujatí sú povinní dostaviť sa na podujatie minimálne 15 

minút pred jeho začiatkom. 

Účasť na jednotlivých podujatiach ZPOZ eviduje zapisovateľka. Na základe tejto evidencie 

štvrťročne vykonáva vykonáva finančné oddelenie vyplatenie honorárov. 

Na základe celoročných výsledkov práce ZPOZ môže členom ZPOZ udeliť primátor mesta na 

návrh predsedu ZPOZ zvláštne finančné odmeny. 
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Článok V 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento štatút bol schválený uznesením MsZ v Krompachoch číslo 15/B.16 dňa 

11.12.2019. Účinnosť nadobúda 01.01.2020. 

Schválením tohto štatútu a nadobudnutím účinnosti stráca účinnosť štatút schválený 

uznesením MsZ v Krompachoch číslo 30/D-1 zo dňa 22. júna 2010 vrátane jeho 

doplnku č. 1. 

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

mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová v.r. 

  primátorka mesta 
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