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ŠTATÚT 
Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) 

pri Obecnom úrade v SIRKU 
 
 

 
Článok 1. 

Poslanie ZPOZ 
 

Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve obce Sirk (ďalej len 
„ZPOZ“) organizuje a spoluorganizuje občianske obrady, slávnosti a iné podujatia, ako jedna 
z komisií obecného zastupiteľstva. Predsedu ZPOZ schvaľuje OZ z radov poslancov 
obecného zastupiteľstva a na základe doporučenia predsedu OZ schvaľuje celé zloženie 
komisie. ZPOZ si zo svojich radov volí podpredsedu a tajomníka. Členovia ZPOZ sú už pri 
výbere za člena vopred predurčení pre výkony konkrétnych činností (sobášiaci, smútoční 
rečníci, spev, hudobný doprovod, recitácia a pod.). 
Sobášiaci sú samostatným uznesením schvaľovaní obecným zastupiteľstvom. 
ZPOZ pracuje počas celého volebného obdobia, členstvo je dobrovoľné a vo vymedzených 
prípadoch honorované. 
Predsedom ZPOZ v Sirku je pán Ivan Cangár. 
 

 
Článok 2. 

Podujatia ZPOZ 
 

ZPOZ organizuje a spoluorganizuje najmä tieto podujatia: 
 
Hlavné podujatia:   

- občiansky sobáš 
- uvítanie novorodenca do života 
- smútočná rozlúčka (občiansky pohreb) 

 
Ostatné podujatia a slávnosti: 

- slávnosť výročia sobáša (strieborná, zlatá, diamantová svadba) 
- individuálne návštevy jubilantov 
- prijatie vzácnych hostí (známi rodáci, ústavní činitelia, a pod.) 
- ocenenie významných spoluobčanov prezentujúcich obec, región 
- udelenie čestného občianstva obce 
- významné jubileá obce 
- iné slávnosti obecného a regionálneho charakteru 

 
Podujatia sú evidované v pamätnej knihe obce. 
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Článok 3. 
Zabezpečenie činnosti ZPOZ 

 
 
Hlavné podujatia:   
 
1) sobáš – zabezpečuje matrikárka obce – vecný dar do 10,00 €,  
 
2) uvítanie novorodenca do života -  zabezpečuje matrikárka obce spolu s členom ZPOZ– 
vecný dar do  10,00 €, 
 
3) smútočnú rozlúčku – zabezpečuje predseda ZPOZ na základe požiadavky pozostalých – 
kvetinový dar do 7,00 €. 
 
 
Ostatné podujatia a slávnosti: 
 
1) Slávnosť výročia sobáša sa realizuje po dohode s jubilantmi v obradnej sieni alebo 
návštevou v rodine. 

- zabezpečuje matrikárka a predseda ZPOZ, vecný dar do 20 € 
- zápis do pamätnej knihy 

 
2) Prijatie vzácnych hostí – podľa významu návštevy sa volí scenár obradu v obradnej sieni, 
zápis do pamätnej knihy, občerstvenie, spomienkový dar charakterizujúci obec (kniha, vecný 
dar). 

 
3) Je potrebné vykonávať evidenciu významných osobností obce a úspechov občanov obce 
v rôznych oblastiach činnosti (šport, kultúra, mimoškolská činnosť, výnimočný skutok a 
pod.). Charakter obradu, morálne a vecné ocenenie sa dohodne so starostom obce. 
 
4) Pri ostatných slávnostiach (udelenie čestného občianstva, jubileá obce a iné) organizujeme 
slávnosť podľa adekvátneho scenára s príslušným morálnym a materiálnym ocenením. 
 
5) Medzi iné podujatia patria i podujatia iných inštitúcií a organizácií na pôde obce, 
zúčastňuje alebo sa spolupodieľa na organizovaní. Morálne vecné a finančné plnenia sa 
zabezpečujú po dohode so starostom obce. 
 
 

Článok 4 
Odmeňovanie členov ZPOZ 

 
Odmeňovanie členov ZPOZ je závislé predovšetkým na finančných možnostiach obce a 
náklady na odmeny spolu s ostatnými nákladmi na činnosť (vecné dary, kvety, občerstvenie, 
nákup inventáru a pod.) sú súčasťou rozpočtu obce, sú riadne evidované a predkladané 
zastupiteľstvu v rámci rozpočtových pravidiel pre samosprávu. 
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Odmeňovanie aktérov obradov ZPOZ 
 
Sobášiaci, matrikárka a členovia ZPOZ sú odmeňovaní na základe dohody s OcÚ nasledovne: 

- sobášiaci 20 € za obrad (uvítanie do života – rečník) 
- matrikárka 12 € za obrad (uvítanie do života) 
- recitátor na sobáši 10 € (uvítanie do života, recitácie jubilantom) 
- hudobný doprovod, ostatní členovia, ktorí sa zúčastňujú na obrade – 5 € 
- smútočný  rečník 25 € za obrad (tvorba príhovoru, osobná príprava, účasť na obrade) 
- recitátor na smútočnom obrade  15 € za obrad 
- príprava pohrebu – 25 € 
- ostatní účastníci obradov, ktorí nie sú členmi ZPOZ a sú len občasnými účastníkmi 
patrí odmena 5 €, pričom odmena nemusí byť vo forme finančnej, 
- riadny člen ZPOZ má nárok na úhradu nákladov spojených s oblečením a úpravou 
zovňajšku vo výške 5 € na príslušný deň konania akcie (bez ohľadu na počet akcií 
v ten deň).  

   - honorovanie zápisu do pamätnej knihy obce Sirk je stanovené na 5 €/strana. 
 
Výplatný termín odmien sa stanovuje po ukončení štvrťroka resp. 1x polročne podľa počtu 
podujatí.  
V rámci finančných možnosti obce je možné ku konca kalendárneho roku udeliť členom 
ZPOZ mimoriadne finančné odmeny za mimoriadnu kvalitu práce, iniciatívu, reprezentáciu 
ZPOZ a obce, za účasť na prehliadkach a pod., uvedené náklady je nutné zakotviť do rozpočtu 
ZPOZ. 
 
Tvorba textov, hudby, scenárov a podobne bude odmeňovaná osobitnou  dohodou. 
Pri vyslaní člena ZPOZ na školenie, seminár, výmenu skúseností a pod. obec hradí cestovné, 
stravné, ubytovanie. Obec hradí i refundáciu mzdy pokiaľ zamestnávateľ a člen ZPOZ na nich 
trvajú. 
 

 
Článok 5. 

Záverečné ustanovenia 
 
 

Tento štatút  bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Sirk dňa 21.2.2018 – uznesenie 
č.13/II/2018, s účinnosťou od 1.3.2018. 
 
Týmto sa ruší doteraz platný Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri obecnom úrade v Sirku 
zo dňa 14.4.2016. 
 
Všetky zmeny a doplnky podliehajú schvaľovaniu Obecným zastupiteľstvom obce Sirk. 

 
 
 
                                                                                                  Daniel Fakla 
                                                                                                          starosta obce 


