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Primátor mestil Liptovský Mikuláš vyhlasuje
úplné znenie
Zásad organizovania občianskych obradov a rodinných slávnosti li meste Liptovský Mikuláš
v zneni zmien il doplnkov schválených uznesením Mestského zastupiterstva v Liptovskom
Mikuláši Č. 39/2018 zo dňa 25. 05. 2018

ZÁSADY ORGANIZOVANIA OBČIANSKYCH OBRADOV A RODINNÝCH sLÁvNosrf
V MESTE LlPTOVSK'Ý MIKULÁŠ
flánok 1
Úvodné ustanovenie
M~stské zastupit~r5tvo v Liptovskom MikulHi v súl~d~ so zákonom o rodine, zákonom o m~trikách i
zákonom o správnych poplatkoch v záujme zilb~zpečenia dôstojného konania občianskych obriIdov il
slávnosti týmito zásadami upravuje ich organizovanie, priebeh a odmer'lovanie účinkujiicich na občianskych
obradoch a slávnostiach na ÚI~mí m~su Liptovský Mikuláš.

Článok 2

poslanie Zboru pre občianske záležitosti {ďale; len NZPOZ")
fle novia ZPOZ mesta Liptovský MikulU sa podidajú na organizádi občianskych obradov a slávnosti na
iizemi mesta Liptovský Mikul~5.
Článok 3

Druhy
1.

2.

občianskych

obradov a slávnosti

Obfiilnske obrady
a) uzavretie manželstva
b) posledná rozlúlka so zosnulým
Rodinn~

slávnosti
il) uvltanie dieťaťi do fivoliI
b) životné jubileá, stretnutia s jubilantmi
c) jubilejné 5IJbHe - strieborný, zlatY a diamantový sobáš
Článok 4
Určenie

obradne; mintnosti, sobášnych dni a sobášnych hodin

1.

Mesto Liptovský Mikuláš určuje pre vykonávanie občianskych obradov il rodinných slávnosti obradnú
mfestnosťv budove Mestského úradu v liptovskom Mikuláši, Štúrova 1989/41.

2.

Na láklad~ žiadosti snúb~n(Ov je možn~ v súlade s § 4 ods. 2 zákona o rodin~ Č. 36/2005 Z. z. v zn~ni
neskoršich predpisov vykaniť obrad uZilvretia manželstva aj v inej vhodnej miestnosti či na inom
vhodnom mieste, 3Chválenom apovolenom matrifným .:.radom.

3.

Obradné dni a čas pre vykonanie občianskych obradov il rodinných sl.vnosti, s výnimkou obradu
rmsl~dn~j rozlúlky so zosnulým, sú vym~dzen~ nasl~dovne:
a)

str~da

v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod.

b) sobotil v čilse od 13,00 hod. do 19,00 hod.

PoEas štátnych sviatkov a v nederu s~ občiansk~ obrady ani rodinne slivnosti nevykonávajú.
Člänok S
Organizačné zabezpečenie

1.

obfianskvch obradov

~

rodinných slávnosti

Osobami vykonávajúcimi občianske obrady a rodinné slávnosti, sú členovia Zf>OZ, ktorými sú:
a) primátor a poslanci MsZ, ktorých schválilo do fookcie sobášiacich mestské zastupiterstvo
svojim uznesen1m,
b)

2.

účinkujúci

- recitátor, hudobnik, spevák a pod.

6al~ zamestnand mesta, ktorí

sa

podl~rajú na prlprave a sú pritomní pri vyk<>rl;lvani občianskych

obradov a rodinných slivnosti, nie sú

3.

členmi

zpaz a ich povinnosti vyplývajú z

pracovnej níplne.

Drganiziciu, správu súvisiacej aeendy ZPOZ a celkovú evidenciu zoreanizovaných občianskych obradov
a rodinných sl~vl\Ostí zalJezp"'čuje príslu~ný or&anizačný útvar mestského úradu v zmysle platnej
organizačnej štruktúry.
ČI,;nok 6

Priebeh obradov

1.

Občiansky

obrad - uzavretie manželstva

al Obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom si vykonávi slivnonným spôsobom v zmysle
prislu~ných ustanoveni Zäkoni o rodine č. 36/2005 Z. z. v znen! neskorších predpisov.
bl Obrad uzavretia manželstva or&anizuje matričný úrad - mitrikárka, ktol"iÍ komunikuje s poslancom
a ostatnými účinkujúcimi členmi ZPOZ, participujúcimi na obrade.
cl Ni obrade sú pritomn! a za vykonanie obradu su odmeňovaní nasledovnl členovia Zf>OZ:-sobái.iaci
poslanec il ďalši účinkujúci členovia ZPOZ - recitátor, hudobnlk, spevák a pod.
d) Na obrade je ďalej pritomná matrikárka, ktor" zodpovedá za priebeh a vykonanie obradu uzavretia
manželstva a odsúhluuje výku mzdových nárokov členov ZPOZ prítomných na obride.
e) Matrikárka zodpovedá Ij za správnosť a úplnosť dokladov potrebných k obradu, za
milteriálno-technického priebehu obradu a prizvanie účinkujúcich členov Zf'OZ.

fi Obrady uzavretia manželstva sa vykonávajU
článku 4 bodu 2. je mo~n~ vykoniť obrid ni
poplatok stanovený v článku 9 bode 1.

zabezpečenie

~ obradnej miestnosti podra článku 4 bod 1. Podra
žiadosť

snúbencov ilj mimo obradnej miestnosti za

el Pri vykonani obradu mimo obradnej miestno~ti j~ povinnosťou matričného uradu zabezpečiť
potrebné ",iležito~ti k vyk<>rlaniu obradu i dopravu členov ZPOZ na miesto obradu.
h) Na obrade uzavretia man~elstva si môiu snúbenci zabezpečiť fotografa a kamerimina.
Fotografovanie I sn(manie obradu uzavretia manžel5tva musi prebiehať tik, aby nenarušovalo
samotný priebeh obradu.
i) Účinkovanie hosti na obrade je podmienen~ súhlasom matričm!ho uradu.
2.

Občianskvobrad

- posledná

rozlúčka

50 zosnulým

a) Obrad rozlúčky so zosnulým sa vykonáva dôstojným spôsobom v Dome smútku, vO výnimočných
pripadoch aj v rodinnom dome zosnulého. Za organizáciu a prípravu obradu poslednej rozlúčky so
zosnulým a za zabezpečenie materiálno-technick~ho priebehu obradu zodpovedá poverený
zamestnanec V~rejnoprospešných služieb. V čue vykonávania obradu v Dome smútku je tenlo
zodpovedný zamestnanec na obrade prítomný.

b) Na obrade sú pritonmi a za vykonanie obradu sú odmeňovani nasledovní členovía ZP02:: člen ZPOl,
ktorý vykonava smútočny prínovor a odobierku od obyvatefov mesta Liptovský Mikuliš .. ďalši
účinkujúci členoviiI ZPOZ - recitátor, hudobnik, spevak il pod.
c) Poverený zamestnanec Verejnoprospešných ,Iužieb organizujúci obrad kontaktuje členov ZPOZ,
potrebných k vykonaniu obradu, pripravuje smútocnú reč a odobierku od obyvaterov mesta
Liptovský MikuiH, zodpoveda za jej obsahovú stranku, doručenie členovi ZPOZ, ktorý vykon~
smútoený prihovor na obrade a odsúhinuje výkaz mzdovýr;h n~rokov čleoov ZPOZ vykon.vajúcich
obrad.
d) Na žiadosť pozostalých Hmestnanec organilUjiJci smútočnú rozlúčku v spolupráci S ďalšimi členmi
ZPOZ priprilvl il zabezpeel vykonanie poslednej rozlúčky aj na cirkevnom obrade poslednej rozlúčky
so zosnulým.

tj Obrady poslednej rozlocky so zosnulým sa vykonávajú podfa potreby, spravidla v pracovných
v tYždni.
g) Ak smútočný prihovor a odobierku od obyvaterov mesta Liptovský Mikuláí vykorJá
ZPOZ, táto skutocno,ť musí byť vyznaterJá vo výkaze mzdových nárokov členil ZPOZ.

3.

dňoch

ú~inkujiJci člen

Rodinná slivnosť- uvitanie dieťaťa do života
il) Obrad uvltanil dieťaťa do života sa vykonáva slávnostným spósooom pre
v meste Liptovský Mikuliíii spravidla do 3 mesiacov života dieťaťa.

dieťa

s trvalým pobytom

b) Obrad je možn!! na žiadosť rodičov dieťaťa vykonať aj pre dieťa, ktoré nie je občanom mesta - nemá
trvalý pobyt nil územi mestil Liptovský Mikulíš za poplatok stanovený v článku 9 bod 2.
c) Obrad pripravuje poverený zamestnanec mestského uradu, ktorý komunikuje, ostatnymi
ZPOZ participujúcimi na obrade.

členmi

dl Na obrade sú prítomní a odmeňovaní nasledovní členovia ZPOZ: člen ZPOZ, ktorý vykoniÍvil
sl~voo5lný prlhovor a ďalši účinkujúci členoviiI ZPOZ - recitátor, hudobník, spevák I pod.
e) Na obrade je ďllej prítomný poverený zamestnlnec mestského úradu, zodpovedný Zil koordináciu
a organizáciu celého obradu a ktorý odsuhlasuje výkaz mzdovýr;h n~rokov členov ZPOZ
vykon,;vajúr;Tr;h obrad.

II

Obrad je spojený so zápisom do pamätnej knmy.

glObrad sa vykonivi sprlvidll iodividuiiJoe pre kaidé dieťa samostatne. Na základe donody s rodiemi
dieťaťa je možné vykonať hrom~dný obrad pre viacej detí.
hl Na obrade uvitania dieťať~ do iivota si mMu rodičia zabelp~iť fotografa a kameramana.
Fotogr~fovanie a snímanie obradu musi prebiehať tak, aby nenarusovllo samotný priebeh obradu.
il Ak slávnostný prlhovor na obrade vykoni účinkujúci člen ZPOZ, táto skutoenosť musi byť vyznačená
vo výkaze mzdových nárokov člena ZPOZ.
4.

Rodinnii
B)

slhnosť -

iivotne jubileá, wetnutie $ jubilantmi

Pre obeaoov dožívajiJcich sa okruhleho životného jubilea (t.j. od 70 a každých 5 rokov) mesto
kaidorocne organizuje kultúrny program a slávnostné posedenie, sprilvidlil v mesiilci október, ktorý
je mesiacom úcty k stariím.

b) Stretnutie s jubilantmi organizačne zabezpečuje poverený zamestnanec príslu~no!ho organ;lačn~ho
útvaru mestského ':'radu, ktorý komunikuje s členmi poslaneckých klubov alebo výborov
v jednotlivých mestských čilstiach.
cl

Na stretnuti sjubilantmi sú pritomni: poverený zamestnanec organizujúci
prlslusnú mes15kú časť.

sl,;voosť

a poslanr;i

za

dj Pre jubilantov sa na pofiildanie rodiny organimju aj individuálne slívnosti pri okrúhlych jubileách
pri dožití 100 a viac rokov priamo v domácoosti jubilanta. Tieto individu~lne slavnosti pri okrúhlych
flvo!ných jubileich orgimizačne zabezpečuje poverený zames!nanec príslušn~oo organizačného
útvaru mestského úradu v s!XIlupríci s poslancom mes!skej časti podla !rvah!ho bydlish jubilanta.
S.

Rodinná 51~vnosť - Jubilejný sobiiil
a)

Slávnosť

jubilejného sobá!a (strieborná svadba - 2S. výročie soba~a, zlata svadba - 50. výročie
sobiŠI, diamantová svadba - 60. výročie sobá5a) je vykonávaná na základe fiadosti jubilantov illebo
ich pribuzných v obradnej miestnosti MsÚ alebo nilv!tevou v rodine jubilantov.

b)

Slávnosť

jubilejného sobá!a organizuje matričný úrad - matrikár1la, ktoril komunikuje členmi ZPOZ,
participujucimi na obriIde, zúčilstňuje sa na vykonani slávnosti a odsuhlasuje výkaz mzdových
miro kov členov ZPOZ.

ej Na rodinnej slávnosti sú pritomní a ,a vykonanie obradu Sú odmeňovaní člen zpez, ktorý vykonáva
slávnostný príhovor a ďal!1 účinkujoci členovia zpez - reciliítor, hudobník, spevák a pod.
d) ,6.k slávnostný prlhovor na rodinnej slávnosti vykoná účinkujúci člen ZPOZ, táto skutočnosť musí byť
vyznačemí vo výkale mzdových nárokov člena Zf'OZ.
ČI;!nok 7
Finančn,. zabezpečenie občianskych

obradov il slávnosti

V programovom rozpočte mesto vyčleni finančné prostriedky na zabezpečen ie
a pamiatkových predmetov pri organizácii občianskych obradov a slávnosti nasledovne:

1.

ebCiansky obrad - uZilvretia manželstva
Finančný dar pri uzavret! manželstvil Sil snúbencom neposkytuje.

2.

Občiansky

smutočn" rozlúčka

Finančný

smútočnej rozlúčke

3.

obrad dar Sil pri

vecných darov

neposkytuje.

Rodinn;! slávnosť - uvitanie dieťaťa do iivota
Pre kilŽdé dieťa, ktorému sa zorganizuje a uskutoční rodinná slávnosť uvl!anla dieťaťa do livota mesto
poskytne vecný dar v hodnote do 8 €o Vecný dar zabezpečuje i pripravuje zamestnanec mestského
úradu organizuj':':i slávnosť.

4.

Rodinná slávnosť - životné jublld, stretnutie sJubllantml
a) Pri organizovaní slávnosti spoločného stretnutia sjubilantmi je jubilantovi
plnenie vo výške do 8 (pre jedného jubilanta.

po5kytovan~

vecno!

b) Pri organizovani individuálnych slávnosti pri okrúhlych jubileách podra článku 6 bodu 4. písm. d)
mesto !Xlskytuje Jubilantovi vecné plnenie v hodnote do 8 (.
ej Vecné plnenie
mestských ~astí.
S.

zabezpečuje

zamestnanec mestského úradu v úzkej spolupráci s poslancami

Rodinná slávnosť - Jubilejný sobáš
Pri organizovani slávnosti jubilejného sobiBa podra ~I;inku 6 bodu 5. mesto jubilantom poskytuje vecné
plnenie do hodnoty 8 (, kton! zabezpečuje matrikárkil organizujoci slávnosť.

6.

Obradná miestnosť
V programovom rozpočte mesto kafdoročne vyčlení finilnčné prostriedky na materiálové vybavenie
obradnej miestnosti - kvetinovú výzdobu, sviečky a pod. Za materiálne vybavenie, poriadok a estetIckú
úroven obradnej miestoosti zodpovedá matričný úrad.

Článok 8
Odmeňovanie členov

1.

V programovom rozpočle mesta sú rozpočtované
ZPOZ za vykonané občian~ke obrady a ~lilvnoslT.

2.

Účinkovanie zame~tnanwv

3.

ZPOZ

finančné pro~triedky

na odmeny

il pr(~pevky členom

mesta nil občianskych obrildoch a rodinných ~I"vnostiach z poverenia
mesta mimo riadnej pracovnej doby zamestnanca (v dr'ioch pracovn~oo pokoja) sa posudzuje ako
pricI nadčas.
Zl vykonlnl! občianske obrady a rodinn~ slávnosti prislúcha členom ZPOZ finarlČn~ odmena
nasledov~:

a)

občianske

obrady uzavretia manželstva:
prvý obrad: účinkujúci - ~pev"k a hudobnik v jednej osobe
.:.činkujúcl členovia zpaz
• druhý il každý ďalší obrad: účinkujLki členovia ZPOZ
b) občianske obrady poslednej rozlúčky so zosnulým:
• prvý obrad: účinkujiki so smútočným prihovorom
účinkujLki - spevák a hudobnik v Jednej osobe
účinkujúci členovia ZPCZ
• druhy a kaidy ďal~i obrad: .:.činkujúci členovia ZPOZ
cl rodinná slávnosť uvítania dieťaťa do života a Jubilejný sobáš:
• prvý obrad: účinkujúci so slávnostným prihovorom
účinkujúci - spevák a hudobnlk v jednej osobe
.:.činkuJúcl členovii ZPOZ
• druhý il každý ďal~í obrad: účinkujLki členovia ZPOZ
•

14,OO€
l1,OO€
7,OO€
14,50 €
14,00 €
11,00 €
7,OO€
14,50 €
14,OO€
l1,OO€
7,OO€

Za prvý obrad 5a pre ocely odmeňovania považuje vykonaný prvý obrad smútočnej rozl.:.čky ako aj prvý
obrad vykon.ný v obradnej miestnosti alebo na inom vhodnom mieste v len iSlý deň.
Pre účely evidencie odpracovaného času sa pre vykonanie obradu uzavretia man!elstva a obradu
poslednej rozlúčky so zosnulým počita odpracovaný čas v trvaní 0,5 hod, Pre rodinnú slívnosť uvítania
dieťaťa do fivota 5a počíta odpracovaný čas v trvaní 0,25 hod.
4.
5.
6.

7.

B.

V odmene je zahrnutá priprava na obrad alebo slávnosť, úpravI zovňajšku, ošatné a doprava do mieSIa
výkonu obradu či sliivnosli.
tl~nom ZPOZ n~palrí odmena pri organizovani str~tnutia sjubilantmi, ktoré je organilované podra
članku 6 bodu 4.
Odmena členom ZPOZ sa vypláca spravidla l-krit štvrťročne na z~klad~ predloženého výkazu
mzdových nárokov jednotlivých členov ZPCZ. Výkaz mzdových nárokov vyhotovujú členovia zpaz
~amoslatne za sledované obdobie a zodpovedajú za správnosť uvedených údajov. Za odovzdanie
vykazov mzdovych nárokov na spracovanie zodpovedi zamestnanec, ktorý odsúhlasuje výkaz
mzdových nárokov jednotlivých členov ZPOZ na jednotlivých občianskych obradoch a rodlnnych
slávnostiach.
Výkaz mzdových nárokov členov ZPOZ, ktorí vykonávajú občianske obrildy a rodinné slávnosti
v jednotlivých mestských častiach potvrdzuje a odsúhllSuje posilnec prislušnej mestskej časti, ktorý
zodpovedá aj za ich odovzdanie ni spracovanie.
Výpočet mzdových nirokov a ich výplatu zabezpečuje útvar mzdovej agendy na základe odsúhlasených
a odovzdanych výkazov_

Članok9
Poplatky za uskutočnenie občianskych obradov
1.

Mesto Llptovsk9 Mikuláš určuje poplatok na úhradu l\Iýšen9ch nákladov spojen9ch s vykonávan1m
občianskych obradov uzavretia manželstva mimo určenej obradnej miestnosti vo v9ške

66 ť.

2.

Mesto Liptovský Mikuláš určuje poplatok na úhradu nákladov spojených s vykornívaním rodinnej
slávnosti uvítania dieťaťa do život. pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt na územi mesta Liptovský
Mikuláš vo v9ške 30 ť.

3.

Mesto Liptovský Mikuláš určuje poplatok na úhradu nákl.dov spojených s vykonávanIm občianskeho
obradu poslednej rozlúčky so zosnulým pre zosnulého, ktO!ý nemá trvalý pobyt na územi mesta
Liptovský Mikuláš vo v9!ike 30 €.
Článok 10
Záverečné

ustanovenia

1.

Zásady organizovania občianskych obradov il rodinných slávnosti v meste Liptovský Mikuláš (ďalej len
Hzá5ady") bo~ schvalené uznesenim Mestského zastupiterstva č. 53/2016 zo dňa 12. 5. 2016
a nadobLJdaju účinnosť dňom 13. 5. 2016.

2.

Prijatím týchto zasad sa rušia Zásady organizovania občianskych obradov il rodinnych slávnosti v meste
Liptovský MikuWi, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiterstva č. 46/2015 zo d~a 16. 4.

2015.
3.

Finančné

nároky vyplývajúce pre členov Zf'OZ z týchto zásad Sa uplatnia prvýkrát za mesiac apríl 2016.

4.

Zmeny il doplnky Zásad boli schválené uznesením Mestského lastupiterstva č. 39/2018 IO dňa 2S. OS.
2018 a nadobúdajú účinnosť dliom schválenia.

Ing. Ján I
primátor

, PhD.

