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1.Účel vydania
Tieto zásady sú vydané za účelom stanovenia úhrady výdavkov spojených s

vykonávaním obradov a odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch

2. Rozsah platnosti
Tieto zásady platia pre mesto pri výkone samosprávy a fyzické osoby.

3. Súvisiace predpisy

- zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- Výnos Ministerstva vnútra SR z 12.12.2006 č. 207 - 2006/03902
- zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
- zák. č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Pojmy a skratky
Zb. - zbierka
Z.z. - zbierka zákonov
Zák. - zákon
Vyhl. - vyhláška
ZPOZ  - zbor pre občianske záležitosti
MsR  - mestská rada
MsZ  - mestské zastupiteľstvo
NR SR  -  Národná rada Slovenskej republiky
SR - Slovenská republika

5. Popis činnosti

5.1. Príplatky a odmeny za účinkovanie na obč. obradoch a slávnostiach
 prislúchajú :  - poslancom MsZ - obradárom

 - primátorovi mesta
 - určeným obradárom na obč. pohreboch
 - pracovníkom MsÚ
 - členom ZPOZ v počte potrebnom podľa charakteru obradu

5.2. Účinkovanie na občianskych obradoch alebo slávnostiach z poverenia MsÚ v
dňoch pracovného pokoja sa posudzuje ako práca nadčas. Do doby trvania
občianského obradu alebo slávnosti sa zahrňuje čas potrebný na organizačnú
prípravu obradu alebo slávnosti - 1/2 hodinu ( bez ohľadu na počet obradov ), čas
skutočného trvania obradu alebo slávnosti a čas potrebný na úpravu zovňajšku a
osobnú prípravu najviac 1 hodinu ( v jednom kalendárnom dni bez ohľadu na počet
obradov alebo slávnosti v tom dni ).
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5.3. Za účinkovanie na občianskych obradoch a slávnostiach prislúcha odmena :

5.3.1. obradárovi :
- za obč. pohreb          500.-
- za obč. sobáš          300.-
- za uvítanie dieťaťa            180.-
  ak sa koná v deň prac. pokoja       250.-
- za iný akt obč. charakt.          180.-
  ak sa koná v deň prac. pokoja       250.-

5.3.2. účinkujúci :

- hudobník        360.- Sk  za 1. obrad
- spevák               360.- Sk  za 1. obrad
- recitátor               360.- Sk  za 1. obrad

a za každý ďalší po sebe nasledujúci obrad   ( v tom istom dni ) 65.- Sk .

5.3.3. Pracovníkovi MsÚ :
- za všetky obrady a slávnosti počas pracovnej doby neprislúcha odmena
- za obrady a slávnosti vykonané počas pracovného týždňa patrí
zamestnancovi príslušná časť funkčného platu v zmysle zákona č. 553 / 2003
Z.z. § 19 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.4. Primátorovi,obradárom, pracovníkom MsÚ vykonávajúcim ZPOZ a matrikárkam
( okrem sobášov, u ktorých ošatné rieši Výnos MV SR z 12.12.02006 č.207 -
2006/03902 ) sa poskytuje na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu
zovňajšku polročný paušálny príspevok.  Výška polročného paušálneho príspevku
predstavuje u jednej osoby za každú akciu 300.- Sk.
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5.5. Mesto Púchov poskytne pri obrade ( individuálne uvítanie detí do života,
strieborná, zlatá svadba ) a iné akcie darček do výšky : 200.- Sk / 1 akcia,

 životné jubileá od 65 rokov výdavky do výšky : 200.- Sk / 1 akcia.

5.6. Mesto Púchov poskytuje na spoločné posedenie dôchodcov na osobu :
100.- Sk / 1 akcia.

5.7. Mesto Púchov poskytuje za vedenie pamätnej knihy za jednu stranu : 65.- Sk.

5.8. Mestské zastupiteľstvo súhlasí v zmysle uzn. MsR č. 23/94 zo dňa 9.3.1994 s
konaním sobášov :

- nepárny týždeň vo štvrtok
- 1. a 3. sobota v mesiaci.

5.9. Pracovník MsÚ vedie evidenciu občianskych obradov a slávností s údajmi o dni
ich usporiadania, dobe ich trvania a s menami osôb, ktoré sa na nich z poverenia
MsÚ zúčastnili.
Po prerokovaní s vedúcim odd. organizačno - vnútorných vecí a vedúcim oddelenia
školstva, kultúry, socálnych vecí, športu, budú odmeny vyplatené štvrťročne.
Paušálny príspevok na ošatenie - polročne.

6. Poplatky za uskutočnenie občianskych obradov a slávností.

6.1.Poplatky - príjem do pokladne mesta :
- poplatok za sobáš na MsÚ vo štvrtok 250.- Sk
- poplatok za sobáš na MsÚ v sobotu 400.- Sk
- poplatok za občiansky pohreb 200.- Sk

6.2. Poplatky - príjem do pokladne mesta :
Tieto poplatky vyplývajú zo zákona 145/95 Z.z. NR SR o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov.

- povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom 
  matričnom úrade 200.- Sk
- uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným
  matričným úradom 500.- Sk
- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby 300.- Sk
- povolenie uzatvárať manželstvo mimo úradne
  určenej miestnosti 1. 000 .- Sk
- uzatvorenie manželstva medzi občanom SR
  a cudzincom 2. 000 .- Sk
- uzatvorenie manželstva medzi cudzincami 5. 000 .- Sk
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7. Záverečné ustanovenia
Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach,
poplatky za ich uskutočnenie nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v Mestskom
zastupiteľstve v Púchove s platnosťou od 22.2.2007.
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8. Dôvodová správa

Dňom 1.1.2007 nadobudol účinnosť výnos MV SR z 12.12.2006,ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona MV SR o matrikách. Výnos rieši iba úhradu
zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku pri obrade uzavretie
manželstva pre matrikárov, preto bolo potrebné schváliť Zásady odmeňovania
účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, ako i poplatky za ich
uskutočnenie.Predložený návrh nahrádza Zásady odmeňovania účinkujúcich na obč.
obradoch a slávnostiach, poplatky za ich uskutočnenie prijaté v roku 2006 a
zohľadňuje infláciu a rast cien.


