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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Zmenu Odmeňovacieho poriadku osôb vykonávajúcich úlohy Zboru pre občianske
záležitosti v Žiari nad Hronom s účinnosťou od 1.1.2016.

Odmeňovací poriadok
osôb vykonávajúcich úlohy Zboru pre občianske záležitosti v Žiari nad Hronom
1. Poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom /ďalej len ako „poslanci“/ vykonávajúcim
úlohy Zboru pre občianske záležitosti /ďalej len ako „ZPOZ“/ a ďalším osobám schválenými Mestským
zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom /ďalej len ako „MsZ“/ patrí za výkon občianskych obradov odmena
vo výške 25 € za jeden deň, v ktorom úlohy vykonávajú, vyplácaná raz štvrťročne. /Nevzťahuje sa na
odborného pracovníka pre ZPOZ/.
2. Poslancom MsZ vykonávajúcim úlohy ZPOZu patrí k odmene vo výške 25 € za jeden deň
v ktorom úlohy vykonávajú, aj príplatok vo výške 10 € za každý sobáš vykonaný mimo úradne určenej
miestnosti v prípade, že snúbenci nie sú oslobodení od správneho poplatku podľa Zákona č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch.
3. Ďalším osobám vykonávajúcim úlohy ZPOZu (nevzťahuje sa na zamestnancov Matriky a Mestského
kultúrneho centra /ďalej len ako „MsKC“/ vykonávajúcich úlohy ZPOZu) patrí:
- odmena vo výške 7 €/1 hod., vyplácaná raz štvrťročne
- príplatok vo výške 10 € za každý sobáš vykonaný mimo úradne určenej miestnosti.
Finančná odmena zohľadňuje čas potrebný na organizačnú prípravu každého obradu (0,5 hod.),
čas potrebný na úpravu zovňajšku a osobnú prípravu (1 hod.), teda spolu 1,5 hod. v jednom
kalendárnom dni bez ohľadu na počet obradov v tomto dni a čas skutočného trvania obradov.
4. Primátorovi mesta, poslancom MsZ vykonávajúcim úlohy ZPOZu, zamestnancom Matriky a ďalším
osobám, schválenými MsZ na výkon občianskych obradov patrí jednorazový ročný príspevok na
ošatenie vo výške 300 €, ak v kalendárnom roku zabezpečili /každý jednotlivo/ výkon občianskych
obradov v rámci minimálne 3-och obradových dní. Príspevok je vyplácaný 1x ročne v mesiaci január
nasledujúceho kalendárneho roka.
5. Ďalším osobám vykonávajúcim úlohy ZPOZu /vrátane zvukového technika MsKC, vykonávajúceho
úlohy ZPOZu/, ktorým nepatrí príspevok podľa bodu 4, patrí príspevok na ošatenie vo výške 10 € za
jeden obradový deň, vyplácaný 1x ročne v mesiaci január nasledujúceho kalendárneho roka.
6. Odbornému zamestnancovi pre ZPOZ, ktorému nepatrí príspevok podľa bodu 4 a 5, patrí príspevok na
ošatenie vo výške 10 € za každý obrad, vyplácaný 1x ročne v mesiaci január nasledujúceho
kalendárneho roka.
7. Zamestnancom Matriky a odbornému zamestnancovi MsKC pre ZPOZ prislúcha:
- príplatok vo výške 10 € za každý sobáš vykonaný mimo úradne určenej miestnosti v prípade, že
snúbenci nie sú oslobodení od správneho poplatku podľa Zákona č. 145/1995 Z.z. o spr. poplatkoch
- príplatok vo výške 10 € za prípravu sobášneho obradového miesta mimo úradne určenej miestnosti.
8. Zvukovému technikovi MsKC vykonávajúcemu úlohy ZPOZu patrí:
- príplatok vo výške 10 € za každý sobáš vykonaný mimo úradne určenej miestnosti
- príplatok vo výške 20 € za inštaláciu zvukovej aparatúry pred sobášom a následnú demontáž
v priestoroch mimo úradne určenej miestnosti..
9. MsKC vypláca odmenu za každý sobáš mimo úradne určenej miestnosti poslancom MsZ,
zamestnancom Matriky, odbornému zamestnancovi pre ZPOZ, zvukovému technikovi
a ďalším
osobám vykonávajúcim úlohy ZPOZu raz štvrťročne a to z poplatku snúbencov na úhradu nákladov
za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti.
10. Tento odmeňovací poriadok bol schválený uznesením MsZ č.

zo dňa 10.12.2015.

11. Zmeny a doplnky tohto odmeňovacieho poriadku schvaľuje MsZ.
12. K 1.1.2016 sa ruší odmeňovací poriadok osôb vykonávajúcich úlohy ZPOZu, schválený uznesením MsZ
v Žiari nad Hronom č. 62/2012 zo dňa 11.6.2012.
13. Tento odmeňovací poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2016.
PhDr. Michaela Pribilincová,
riaditeľka MsKC

Dôvodová správa
Odmeny osôb vykonávajúcich úlohy ZPOZu sa nezvyšovali od roku 2008 a nezohľadňujú
valorizáciu v uplynulých 7 – ich rokoch.
Účinkovanie na obradoch a slávnostiach ZPOZu je náročné po psychickej stránke
(predovšetkým smútočné obrady).
Osoby vykonávajúce úlohy ZPOZu musia mať hlasové dispozície – správna artikulácia,
intonácia, modulácia, intenzita hlasu, tempo reči, aby slovný prejav bol presvedčivý a
účinný. Nevyhnutná je aj schopnosť improvizovať, eliminovať vplyv stresu a trémy.
Obrady a slávnosti sa uskutočňujú predovšetkým v piatok a v sobotu v popoludňajších
hodinách, výrazne zasahujú do osobného voľného času osôb vykonávajúcich úlohy
ZPOZu.
Každý obrad, ktorý sa realizuje v obradnej sieni, si vyžaduje podľa pravidiel
spoločenského protokolu slávnostné a decentné oblečenie:
- Ženy – topánky s plnou špicou, šaty, sukňový alebo nohavicový kostým v klasickom
štýle (bez asymetrických vzorov a nápadných detailov, vylučujú sa šaty a sukňa
nad koleno a blúzka s odhalenými ramenami, hlbokým výstrihom).
V Dome smútku sa vyžaduje kostým alebo šaty čiernej, prípadne čiernobielej farby.
V zimnom období je nevyhnutný čierny kabát.
- Muži – uzavreté čierne poltopánky – hladké alebo s jemným dezénom, oblek
tmavších farieb.
V Dome smútku je potrebný čierny oblek, a v zimnom období čierny kabát.
V príspevku na ošatenie sa zohľadňujú aj výdavky na úpravu zovňajšku – kaderník.
V zmysle predloženého návrhu bude potrebné navýšiť rozpočet ZPOZ o 2 500 €

