ŠTATÚT
Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ)
pri mestskom zastupiteľstve v Kolárove
na volebné obdobie rokov 2018 až 2022
Čl. 1. Poslanie ZPOZ
1. Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Kolárove (ďalej len
„mestské zastupiteľstvo“) organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti
a iné podujatia ako jedna z orgánov Mestského zastupiteľstva v Kolárove. Členov
ZPOZ volí mestské zastupiteľstvo. ZPOZ si zo svojich radov volí predsedu.
2. Členovia ZPOZ sú už pri výbere za člena vopred predurčení pre výkon konkrétnych
činností (sobášiaci, smútočný rečník, spev, hudobný doprovod, recitácia a pod.).
Sobášiaci sú samostatným uznesením schvaľovaní mestským zastupiteľstvom. ZPOZ
pracuje počas celého volebného obdobia, členstvo je dobrovoľné.

Čl. 2. Podujatia ZPOZ
1. ZPOZ organizuje a spoluorganizuje najmä tieto podujatia:
Hlavné:
- občiansky sobáš,
- uvítanie novorodenca do života,
- smútočná rozlúčka (občiansky pohreb).
Ostatné podujatia a slávnosti:
- slávnosť výročia sobáša (strieborná, zlatá, diamantová svadba),
- spoločná slávnosť jubilantov ( 65,70, 75, 80, 85, 90 a viacroční),
- individuálne návštevy jubilantov,
- prijatie vzácnych hostí v meste (zahraničná návšteva, ústavný činiteľ, rodáci
a pod.),
- ocenenie významných spoluobčanov reprezentujúcich mesto, región, republiku
(športovci, umelci a pod.),
- udelenie čestného občianstva,
- významné jubileum mesta,
- slávnostné uvedenie mestských symbolov (erb, insígnie, vlajka),
- rozlúčky so školou
- Iné slávnosti.
2. Podujatia ZPOZ sú evidované v kronike a v pamätnej knihe mesta.
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Čl. 3. Zabezpečenie činnosti ZPOZ
1. Hlavné podujatia:
1.1.
1.2.
1.3.

Sobáš zabezpečujú tajomníci ZPOZ (matrikárky), vecný dar v hodnote do
15€.
Uvítanie novorodenca do života – ako v bode 1. vecný dar v hodnote do 10€.
Smútočnú rozlúčku so zosnulým organizuje smútočný rečník -tajomníčka
ZPOZ na základe požiadavky pozostalých, spolupracuje s domom smútku
a správou cintorína (záleží od miestnych podmienok), rozlúčkové kytice
do hodnoty 8€.

2. Ostatné podujatia a slávnosti:
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Slávnosť výročia sobáša sa realizuje po dohode s jubilantmi v obradnej sieni
alebo návštevou v rodine za spolupráce sociálneho oddelenia, zápis
do pamätnej knihy, kytica a vecný dar do hodnoty 25€ - strieborná svadba,
35€ - zlatá a diamantová svadba.
Spoločná slávnosť pre všetkých jubilantov (65, 70, 75, 80, 85, 90 a viacroční)
sa organizuje v „rotunde“ Mestského kultúrneho strediska v závislosti
od finančných podmienok mesta, nákupná poukážka do 15 €, kvet, kultúrny
program, skromné občerstvenie a posedenie pri ľudovej hudbe, prítomnosť
sociálnej pracovníčky.
Individuálna slávnosť pre jubilantov (80, 85, 90, 95, 100) v sobášnej sieni,
príp. návštevy sa vykonávajú v rodine jubilanta po vzájomnej dohode
s rodinou, vecný dar a kytica do hodnoty 10€.
Prijatie vzácnych hostí, - podľa významu návštevy sa volí scenár obradu
V závislosti od miestnych podmienok je potrebné vykonávať evidenciu
významných osobností mesta a úspechov mesta v rôznych oblastiach činností
(šport, kultúra, mimoškolská činnosť, výnimočný skutok a pod.). Charakter
obradu (príp. morálne ocenenia) bude dohodnutý primátorom mesta.
Pri ostatných podujatiach a slávnostiach ZPOZ realizuje slávnosť
podľa adekvátneho scenára s príslušným morálnym a materiálnym
ocenením.
Medzi iné slávnosti patrí napr. ekumenické podujatie pri príležitosti
Pamiatky zosnulých, ktorá sa usporadúva začiatkom novembra v spolupráci
s cirkevnými zbormi v meste.
Medzi iné podujatia patria aj podujatia iných inštitúcií a organizácií na pôde
mesta, na ktorých mesto prostredníctvom ZPOZ participuje.
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Čl. 4. Honorovanie členov ZPOZ
1. Honorovanie členov ZPOZ je závislé predovšetkým na finančných možnostiach
mesta. Náklady na honoráre spolu s ostatnými nákladmi na činnosť (vecné dary,
kvety, občerstvenie, nákup inventáru a pod.) sú súčasťou rozpočtu mesta,
predkladané zastupiteľstvu v rámci rozpočtových pravidiel mestskej samosprávy a
sú riadne evidované.
2. Mesačné honorovanie aktérov obradov ZPOZ:
Za prípravu a
účasť na deň

Za každý
obrad

7,0€

12,0€

1.) Sobášiaci
(primátor, viceprimátor, poslanec MsZ)

-v prípade konania sobáša mimo sobášnej siene

18,0€

2.) Smútočný rečník

8,0€

30,0€

3.) Tajomník a ďalší členovia

10,0€

10,0€

-v prípade konania sobáša mimo sobášnej siene
4.) Hudobný doprovod

8,0€

-v prípade konania sobáša mimo sobášnej siene
5.) Recitácia

8,0€

-v prípade konania sobáša mimo sobášnej siene
6.) Grafická úprava v pamätnej knihe
9.) Tvorba textu

za každú stranu

12,0€
6,0€
10,0€
7,0€
9,0€
8,0€
6,0€

3. Ostatní účastníci (aktéri) obradov, ktorí nie sú členmi ZPOZ a sú občasnými
zúčastnenými, sú odmeňovaní na základe vopred dohodnutých podmienok, pričom
odmena nemusí byť vo forme finančnej.
4. Riadny člen ZPOZ má nárok na úhradu nákladov, spojených s oblečením a úpravou
zovňajšku vo výške 3€ za každý obrad. Tieto náklady nie sú zdaňované, avšak majú
byť zúčtované na základe pokladničného bloku (o nákupe ošatenia príp. obuvi)
v polročných intervaloch, prostredníctvom pokladne mestského úradu.
5. V rámci možnosti mesta je možné ku koncu kalendárneho roku udeliť členom ZPOZ
mimoriadne finančné odmeny za mimoriadnu kvalitu práce, iniciatívu,
reprezentáciu ZPOZ a mesta na súťažiach, prehliadkach a pod., - uvedené náklady je
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potrebné zakotviť do rozpočtu ZPOZ. O priznaní mimoriadnej odmeny rozhoduje
primátor mesta na základe doporučenia predsedu ZPOZ.
6. Tvorbu textov, hudby, scenárov a pod. je potrebné realizovať zvláštnou dohodou.
Pri vyslaní člena ZPOZ na odborné školenie, seminár, výmenu skúseností a pod. je
potrebné dohodnúť podmienky účasti: náklady na cestovné a stravné (pokiaľ
nehradí organizátor) je nevyhnutné uhradiť ZPOZ-om, rovnako aj refundáciu mzdy
a náhradu za stratu času, pokiaľ zamestnávateľ a člen ZPOZ na nich trvajú.

Čl. 5. Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút je platný pre volebné obdobie 2018-2022 a bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 21.1.2019 pod číslom 24/2019. Všetky
zmeny a doplnky budú vykonávané uznesením Mestského zastupiteľstva
v Kolárove.

Árpád Horváth
primátor mesta

V Kolárove, dňa 28.1.2019
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