OBEC SELCE, Selčianska cesta 132, Selce

ZÁSADY ZABEZPEČOVANIA
A ODMEŇOVANIA ČLENOV
ZBORU PRE OBČIANSKE
ZÁLEŽITOSTI
na vykonávanie občianskych obradov a slávností,
písanie pamätnej knihy a obecnej kroniky na území
obce Selce

Článok 1
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Selciach vydáva podľa § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Zásady zabezpečovania
a odmeňovania členov Zboru pre občianske záležitosti (ďalej „len ZPOZ“) na vykonávanie
občianskych obradov a slávností, písanie pamätnej knihy a obecnej kroniky na území obce
Selce (ďalej len „zásady“), ktoré upravujú činnosť ZPOZ, výšku a pravidlá poskytovania
odmien a príspevkov členom ZPOZ a materiálneho zabezpečenia.

Článok 2
Názov, sídlo a pôsobnosť
1. Zbor pre občianske záležitosti Obecného zastupiteľstva v Selciach (ZPOZ).
2. Sídlom ZPOZ je Obecný úrad Selce, Selčianska cesta 132.
3. Pôsobnosť ZPOZ sa vzťahuje na katastrálne územie obce Selce, Priechod, Baláže.
4. ZPOZ pri Obecnom zastupiteľstve v Selciach organizuje a spoluorganizuje občianske
obrady, slávnosti a ďalšie významné podujatia.
5. ZPOZ pôsobí ako orgán obecného zastupiteľstva na zásadách dobrovoľnosti, vyvíja
záujmovo spoločenskú nepolitickú činnosť a usiluje sa o rozvoj obce.
6. Obec Selce je riadnym členom Združenia ZPOZ v Slovenskej republike.

Článok 3
Organizácia ZPOZ
1. ZPOZ tvoria občania, ktorí plnia úlohy zboru a zapájajú sa do podujatí, ktoré zbor
zabezpečuje.
2. ZPOZ sa skladá zo:
a) sobášiacich (starosta obce, zástupca starostu a poslanec OZ, ktorý je poverený
vykonávať občianske obrady a slávnosti),
b) matrikárky, ktorá je koordinátorka a zodpovedá aj za organizáciu sobáša,
c) zamestnancov obce, ktorí sa zúčastňujú na obradoch a slávnostiach
d) rečníka,
e) hudobníkov, spevákov, recitátorov,
e) výtvarníka, ktorý vedie pamätnú knihu,
f) fotografa
g) kronikára obce.
3. Účinkovanie ZPOZ na obradoch a slávnostiach je honorované.

Článok 4
Základné občianske obrady a slávnostné podujatia a ich náplň

1. Uzavretie manželstva pre matričným úradom.
a) Obrad uzatvorenia manželstva pred matričným úradom sa vykonáva slávnostným
spôsobom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších
predpisov.
b) Miestom konania občianskych obradov je úradne určený priestor obce Selce v priestoroch
sobášnej miestnosti na adrese Selce, Selčianska cesta 132, a to:
v piatok v čase od 10,00 - 17,00 hod.
v sobotu v čase od 13,00 - 18,00 hod.
Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa obrady nevykonávajú.
c) Uzatvoriť manželstvo možno aj na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste. Iné miestnosti
alebo priestory ako v písm. b) tohto článku môžu slúžiť na uzatvorenie manželstva len vtedy,
ak sú zárukou zachovania dôstojnosti slávnostného charakteru obradu, neohrozujú život alebo
zdravie snúbencov ako aj zástupcov obce Selce alebo majetok obce Selce a zároveň s tým
súhlasí matričný úrad a sobášiaci.
d) Za uzatvorenie manželstva v miestnostiach alebo priestoroch podľa písm. c) tohto článku
obec Selce v súlade s príslušnou položkou sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberá stanovený správny
poplatok.
e) Od správneho poplatku sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania s
ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu ŤZP.
f) Na iný deň v týždni alebo iný čas ako v písm. b) sa vyžaduje predchádzajúci súhlas
sobášiaceho a matričného úradu. Za uzavretie manželstva mimo doby určenej v písm. b) obec
Selce s príslušnou položkou sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona vyberá stanovený
správny poplatok.
g) Poplatky sú povinní žiadatelia o uzavretie manželstva uhradiť najneskôr v deň pred
uzatvorením manželstva.
h) Na uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom ako
aj medzi cudzincami navzájom sa tieto zásady vzťahujú primerane. Na výšku správnych
poplatkov medzi uvedenými snúbencami sa vzťahuje príslušná položka sadzobníka poplatkov
podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
2. Smútočný pohreb - posledná rozlúčka
a) Vykonáva sa v prípade potreby občianskej rozlúčky na základe žiadosti pozostalých alebo
smútočného príhovoru za obec Selce v priestoroch Domu nádeje v Selciach.
b) Obradu sa zúčastňuje koordinátor ZPOZ - matrikárka, rečník poverený obecným
zastupiteľstvom - starosta alebo poslanec a účinkujúci podľa potreby.
3. Uvítanie dieťaťa do života spojené so slávnostným zápisom do pamätnej knihy
a) Vykonáva sa jedenkrát ročne, na základe pozvania obce Selce, poprípade na základe osobnej
požiadavky rodičov.

b) Obrad sa vykonáva na Obecnom úrade v Selciach a je spojený so slávnostným zápisom do
pamätnej knihy.
c) Obradu sa zúčastňuje starosta alebo poslanec, recitátor ZPOZ a ďalší účinkujúci podľa
potreby.
4. Životné jubileá a jubilejné svadby
a) Obec Selce vykonáva pre občanov slávnostné obrady a blahoželania pri životných jubileách
(70,75,80,85,90,95,100 rokoch) a jubilejné svadby – zlaté (po 50. rokoch), smaragdové (po 55.
rokoch) a diamantové ( po 60. rokoch) pre občanov našej obce, ktorí uzavreli manželstvo
v Selciach. Obrad sa koná v mesiaci október pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
b) Obrady podľa písm. a) sa vykonávajú:
- na základe evidencie občanov vedenej na obci Selce,
- pre občanov sa vykonávajú na požiadanie rodinnými príslušníkmi jubilejné sobáše
návštevou doma, alebo obradom v obradnej miestnosti obce Selce,
- na požiadanie jubilantov, ktorí oslavujú životné jubileum.

Článok 5
Materiálne zabezpečenie občianskych obradov a slávností
Pre jubilantov a pozvaných občanov na obrad môže obec Selce zo svojho rozpočtu
poskytnúť kvety, vecné darčeky, občerstvenie, a to nasledovne:
a) uvítanie detí do života – hračka, kvet, v celkovej maximálnej hodnote do 30,- €,
b) sobáše – kvety, prípitok, pre snúbencov v celkovej maximálnej hodnote do 20,- €,
c) jubilejné sobáše – kvety, darčekový balík v celkovej maximálnej hodnote do 30,- €,
d) životné jubileum 100 ročným občanom – kvety, darčekový balík a občerstvenie
v celkovej maximálnej hodnote do 35,- € na osobu,
e) životné jubileá pre občanov (95, 90 ročných) – kvety, darčekový balík a občerstvenie
v celkovej maximálnej hodnote do 35,- € na osobu,
f) životné jubileá pre občanov (70, 75, 80, 85 ročných) – kvety, darčekový balík
a občerstvenie v celkovej maximálnej hodnote do 25,- € na osobu.
g/ pre 50 a 60 ročných jubilantov - kvety a prípitok 15,- € na osobu
h) príležitostné podujatia (Deň matiek, Deň žien, Deň učiteľov, jubilanti, ktorí si
požiadajú o prijatie u starostu obce a pod.)- kvety pre oslávenca do maximálnej výšky
20,- €,
ch) príležitostné oslavy a občianske pohreby – kvety pri rozlúčke s občanom obce
v maximálnej hodnote do 40,- €.
i) prijatie významných návštev, osobností, predstaviteľov spoločenského, kultúrneho
alebo športového života – kvety do maximálnej hodnoty 50,- €,
b) udelenie čestného občianstva obce - kvety, v maximálnej hodnote do 20,- €,
c) ocenenie občana za aktívnu prácu - kvety v celkovej maximálnej hodnote do 30,- €,

Článok 6
Odmeňovanie osôb vykonávajúcich
občianske obrady a slávnosti

1. Odmena za účasť na jednom podujatí zabezpečované ZPOZ sa poskytuje nasledovne:
Sobášiacim – za účasť pri občianskych obradoch a slávnostiach v obradnej miestnosti
obce Selce vo výške 15,- Eur za l obrad.
Sobášiacim – za účasť pri občianskych obradoch a slávnostiach mimo obradnej
miestnosti obce Selce vo výške 20,- Eur za l obrad.
Táto odmena zohľadňuje čas potrebný na organizačnú prípravu každého obradu, čas
skutočného trvania obradu a čas potrebný na osobnú prípravu.
Matrikárke – za účasť pri občianskych obradoch a slávnostiach v obradnej miestnosti
obce Selce vo výške 15,- Eur za l obrad.
Matrikárke – za účasť pri občianskych obradoch a slávnostiach mimo obradnej
miestnosti obce Selce vo výške 20,- Eur za l obrad (vrátanie spracovania príhovoru).
Táto odmena zohľadňuje čas potrebný na organizačnú prípravu každého obradu, čas
skutočného trvania obradu a čas potrebný na osobnú prípravu.
Recitátorom, spevákom, hudobníkom a fotografovi – za účasť pri občianskych
obradoch a slávnostiach v obradnej miestnosti obce Selce vo výške 15,- Eur za l obrad.
(vrátanie spracovania príhovoru).
Recitátorom, spevákom, hudobníkom a fotografovi – za účasť pri občianskych
obradoch a slávnostiach mimo obradnej miestnosti obce Selce vo výške 20,- Eur za l
obrad.
Táto odmena zohľadňuje čas potrebný na organizačnú prípravu každého obradu, čas
skutočného trvania obradu a čas potrebný na osobnú prípravu.
Výtvarníkovi za jeden zápis do pamätnej knihy vo výške 3,- Eur za 1 stranu.
Kronikárovi za zápis do kroniky obce odmenu určuje obecné zastupiteľstvo.
2. Členovia ZPOZ sú odmeňovaní raz ročne na základe písomných dohôd o pracovnej
činnosti, dohody o vykonávaní práce alebo dohody o brigádnickej práci študenta.
3. Na účely odmeňovania vedie matrikárka obce evidenciu o obradoch a zúčastnených na
obradoch a slávnostiach.
4. Odmeny členom ZPOZ za podujatia podľa odseku 1 tohto článku sa vyplácajú jedenkrát
za rok, pričom hodnotené obdobie je do 31.10. bežného roku. Odmeny budú vyplatené do 15
dní od skončenia hodnoteného obdobia.

Článok 7
Paušálny príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu
zovňajšku
1. Osobám, ktoré organizačne a výkonne zabezpečujú obrady a slávnosti, poskytuje obec
Selce zo svojho rozpočtu na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku
paušálny príspevok raz ročne a to v nasledovnej výške:
2.
a) sobášiaci............................................................................................................. 230,- €
b) matrikárka ........................................................................................................ 230,- €

c) zamestnanci obce Selce, ktorí sa zúčastňujú na obradoch a slávnostiach......... 230,- €
d) rečník na obradoch......................................................................................…... 230,- €

Článok 8
Záverečné ustanovenie
1. Zrušujú sa Zásady zabezpečovania občianskych obradov v obci Selce schválené
uznesením OcZ č. 48/2011 zo dňa 25. mája. 2011.
2. Tieto Zásady zabezpečovania občianskych obradov a slávností v obci Selce boli schválené
uznesením OcZ Selce č 134/2019 dňa 9. decembra 2019 a nadobúdajú účinnosť dňom 1.
januára 2020.

V Selciach 10. 12. 2019

Ján Kupec
starosta obce Selce

