OBEC ŠINTAVA

Zásady odmeňovania účinkujúcich pri občianskych
obradoch a slávnostiach obce Šintava
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Obecné zastupiteľstvo v Šintave schvaľuje tieto Zásady odmeňovania účinkujúcich pri
občianskych obradoch a slávnostiach obce Šintava (ďalej len „Zásady odmeňovania
účinkujúcich“).
Článok I.
Rozsah platnosti
1. Zásady odmeňovania účinkujúcich upravujú odmeňovanie osôb vykonávajúcich občianske
obrady a slávnosti obce Šintava.
2. Podľa Zásad odmeňovania účinkujúcich za účinkovanie pri občianskych obradoch
a slávnostiach obce Šintava patrí odmena:
a) starostovi obce Šintava (ďalej len „starosta“) a poslancovi Obecného zastupiteľstva
v Šintave (ďalej len „poslanec“),
b) ostatným účinkujúcim pri občianskych obradoch a slávnostiach v potrebnom počte
podľa charakteru občianskeho obradu a slávnosti, ktorými sú: matrikárka, rečník,
hudobník, spevák, recitátor.
Článok II.
Odmena starostovi a poslancovi
1. Ak je starosta sobášiaci, nemá nárok na odmenu za túto činnosť, pretože ide o činnosť,
ktorá patrí k výkonu funkcie starostu podľa osobitného predpisu1.
2. Poslancovi, ktorý je poverený uznesením Obecného zastupiteľstva v Šintave ako sobášiaci,
patrí za výkon funkcie sobášiaceho odmena vo výške určenej v Zásadách odmeňovania
poslancov, členov a tajomníkov komisií Obecného zastupiteľstva v Šintave.
3. Starostovi a poslancovi, ktorý je ako rečník účinkujúci pri občianskych obradoch
a slávnostiach - uvítanie detí do života, životné jubileum, jubilejný sobáš, dni obce a pod.,
patrí odmena vo výške 10 €/hod.
Článok III.
Odmena matrikárke
1. Matrikárke účasť na občianskych obradoch uzavretia manželstva vyplýva z pracovnej
náplne1, a preto jej za účinkovanie na občianskych obradoch uzavretia manželstva patrí
odmena podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a plnení niektorých zákonov.
2. Matrikárke za účinkovanie na občianskych obradoch – uvítanie detí do života, životné
jubileum, jubilejný sobáš, dni obce a pod. sa odmena stanovuje v závislosti od dĺžky trvania
obradu a hodinovej sadzby. Hodinová sadzba sa pre matrikárku stanovuje vo výške 10 €/hod.
3. Odmena sa vypočíta vynásobením odmeny na hodinu a počtu hodín, ktoré sa vypočítajú
nasledovne:
a) 0,5 hodiny – čas trvania občianskeho obradu,
b) 0,5 hodiny – čas potrebný na organizačné zabezpečenie každého obradu,
c) 1 hodina – čas potrebný na osobnú prípravu a na úpravu zovňajšku v jednom
kalendárnom dni, bez ohľadu na počet obradov v tomto dni.
Článok IV.
Odmena ostatným účinkujúcim
1. Ostatným účinkujúcim, ktorými sú hudobník, spevák a recitátor za účinkovanie na
občianskych obradoch – uzavretie manželstva, uvítanie detí do života, životné jubileum,
jubilejný sobáš, dni obce a pod. sa odmena stanovuje v závislosti od dĺžky trvania obradu
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§ 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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a hodinovej sadzby. Hodinová sadzba sa pre ostatných účinkujúcich stanovuje vo výške 10
€/hod.
2. Odmena sa vypočíta vynásobením odmeny na hodinu a počtu hodín, ktoré sa vypočítajú
nasledovne:
a) 0,5 hodiny – čas trvania občianskeho obradu,
b) 0,5 hodiny –čas potrebný na organizačné zabezpečenie, výber piesní a básní,
preskúšanie,
c) 1 hodina – čas potrebný na osobnú prípravu a na úpravu zovňajšku v jednom
kalendárnom dni, bez ohľadu na počet obradov v tomto dni.
Článok V.
Príspevok na ošatenie
1. V záujme zabezpečenia dôstojnej úrovne občianskych obradov a slávností je potrebné
primerané spoločenské oblečenie a úprava zovňajšku účinkujúcich. Účinkujúcim,
ktorými sú: poslanec, hudobník, spevák, recitátor, sa poskytne ročný paušálny príspevok
na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku (ďalej len „príspevok na
ošatenie“) vo výške 100 €/ročne.
2. Matrikárke sa poskytuje príspevok na ošatenie v súlade s osobitným prepisom.2
Článok VI.
Výplata odmeny a príspevku na ošatenie
1. Výplata odmeny a príspevku na ošatenie v zmysle Zásad odmeňovania účinkujúcich je
hradená z finančných prostriedkov rozpočtu obce určených na odmeňovanie účinkujúcich
na občianskych obradoch a slávnostiach.
2. Odmena a príspevok na ošatenie sa účinkujúcim pri občianskych obradoch a
slávnostiach vypláca 1x ročne vo výplatnom termíne v mesiaci december príslušného
kalendárneho roka na bankový účet resp. v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Šintave.
Článok VII.
Záverečné ustanovenie
1. Dňom účinnosti Zásad odmeňovania účinkujúcich sa zrušuje Poriadok odmeňovania
účinkujúcich pri občianskych obradoch ZPOZ pri OcÚ Šintava, ktorý bol schválený
uznesením Obecného zastupiteľstva v Šintave č. 9 zo dňa 26.1.2015.
2. Zásady odmeňovania účinkujúcich nadobúdajú účinnosť dňom 8. marca 2021.

Bc. Stanislava Režnáková
starostka

Zásady odmeňovania účinkujúcich boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Šintave dňa
8.3.2021, uznesením č. 374/2021.
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§ 34 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách
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