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pre Zbor pre občianske záležitosti.
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Obecné zastupiteľstvo v Očovej v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Obce Očová v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 48/2017 pre Zbor pre občianske záležitosti
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Zbor pre občianske záležitosti (ďalej ZPOZ) predstavuje po formálnej stránke dobrovoľný
kolektív ľudí, ktorí vykonávajú obrady a slávnosti pre občanov Obce Očová. Činnosť ZPOZ – u
zabezpečuje jedenásť členov. ZPOZ našej obce je členom Združenia Zborov pre občianske
záležitosti Človek – človeku v Slovenskej republike. Toto združenie prostredníctvom Bulletinov
a príručiek zabezpečuje potrebnú metodiku pre činnosť ZPOZ.

2. Zbor pre občianske záležitosti Obce Očová organizuje a spoluorganizuje občianske
obrady, slávnosti a iné podujatia, ktoré súvisia s významnými životnými udalosťami našich
občanov a tie, ktoré sa viažu na spoločenský život v obci. Obrady sú dedičstvom a vyvíjajú sa
vzhľadom ku zmene spoločenských podmienok. Zbor pre občianske záležitosti podáva ruku,
ponúka ľudské slovo, spev, hudbu vo forme obradov a slávností. Občianske obrady a slávnosti
sú miestom, kde sa rozdáva láska, prehlbuje občianska spolupatričnosť, kde sa všedný deň
mení na sviatočný. Obrady v akejkoľvek podobe vždy boli, sú a aj budú ako forma úcty človeka
k človeku, ako prirodzená potreba základnej ľudskej túžby po láske a blízkosti.
ZPOZ venuje pozornosť našim občanom od kolísky až po hrob.
3. Na výkone občianskych obradov a slávností sa podieľajú členovia ZPOZ: starosta obce,
poslanci OZ, ktorí sú určení za rečníkov a smútočných rečníkov, matrikárka, zastupujúca
matrikárka, predsedníčka ZPOZ, speváčka, spevák, hudobníčka, hudobník, recitátorka,
recitátor, príprava pamätnej knihy. Na obradoch ZPOZ účinkujú aj deti našej Základnej školy
s materskou školou.
Článok 2
Obrady a slávnosti ZPOZ a ich zabezpečenie
1. ZPOZ vykonáva obrady pre občanov na základe požiadania, pozvania a následnej vzájomnej
dohody s občanmi o termíne uskutočnenia samotného obradu. Účastníci obradu sú
informovaní vopred so scenárom obradu. Obrady sa vykonávajú v obradnej miestnosti
v budove Obecného úradu. Občianske rozlúčky sa vykonávajú v Dome smútku.
2. Činnosť ZPOZ v celom rozsahu organizačne zabezpečuje matrikárka obce, program detí
pripravuje predsedníčka ZPOZ a hudobný doprovod detí pripravuje a realizuje učitelka
Základnej umeleckej školy.
a obradoch je povolené súkromné fotografovanie a kamerovanie tak, aby nerušilo
priebeh obradu.
3. ZPOZ organizuje a spoluorganizuje najmä tieto obrady :
Hlavné :
- občianske sobáše

- uvítanie novorodenca do života spoločné, jednotlivé
- občianske rozlúčky
Ostatné obrady a slávnosti:
- slávnosť výročia sobáša (zlatý, diamantový sobáš)
- Deň učiteľov
- Deň žien
- životné, pracovné jubileá
- vítanie prvákov
- mesiac úcty k starším - slávnosť pre jubilantov
- rozlúčka so školou
- prijatie darcov krvi
- ocenenie spoluobčanov, reprezentujúcich obec
Príležitostné a výnimočné akcie organizované obcou:
1. Organizujú sa podľa adekvátneho scenára a s príslušným morálnym a materiálnym ocenením.
2. Patria sem aj podujatia iných inštitúcií a organizácií na pôde obce, na ktorých prostredníctvom ZPOZ
participuje.
3. Všetky obrady a slávnosti sú evidované a poznamenané v pamätnej knihe ZPOZ.
4. Obrady sú vykonávané prevažne po pracovnej dobe Obecného úradu Očová a v deň pracovného
voľna, okrem obradov, ktoré je nevyhnutné vykonať v pracovnej dobe (napr. vítanie prvákov, občianska
rozlúčka ap.)
Článok 3
Náklady na činnosť ZPOZ
Podľa charakteru obradu sa zakupuje vhodný darček, alebo kvety v sume do 7 € na obrady sobáša,
uvítanie novorodenca do života, občianskej rozlúčky a iné. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, kde
pozývame 70, 75, 80, 85 a 90 ročných jubilantov, Deň žien, kde pozývame 60 a 65 ročné jubilantky sa
zakupuje darček pre každého účastníka obradu tiež v sume do 7 €. Pri jubilejných sobášoch sa
zakupuje darček do 20 €.
Článok 4
Odmeňovanie učinkujúcich na obradoch ZPOZ
Na základe Dohôd o pracovnej činnosti a Výkazov práce sú členovia ZPOZ finančne ohodnotení 1x
ročne (vo výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce za mesiac december) za prácu
vykonávanú na obradoch nasledovne:
rečník:
25 € za obrad v jednom dni
27 € za dva obrady v jednom dni
29 € za tri obrady v jednom dni
organizátor, matrikárka, zastupujúca matrikárka:
20 € za obrad v jednom dni
24 € za dva obrady v jednom dni
29 za tri obrady v jednom dni
hudobník, hudobníčka:

16 € za obrad v jednom dni
18 € za dva obrady v jednom dni
20 € za tri obrady v jednom dni
spevák, speváčka, recitátor, recitátorka:
12 € za obrad v jednom dni
14 € za dva obrady v jednom dni
16 € za tri obrady v jednom dni
dieťa učinkujúce na obrade
5 € za obrad v jednom dni
7 € za dva obrady v jednom dni
9 € za tri obrady v jednom dni
Súčasťou činnosti je aj dokumentácia, ktorú tvorí pamätná kniha.
Príprava pamätnej knihy kresba/napísanie 6 €/strana
Príprava smútočného príhovoru pre hlavného rečníka 12 €
Takto určená suma za obrady zahŕňa okrem samotného vykonania obradu aj čas na prípravu a
organizačnú prípravu každého obradu osobitne, tiež čas, ktorý súvisí s osobnou prípravou a úpravou
zovňajšku aktéra a tiež náklady spojené s osobnou prípravou a úpravou zovňajšku aktéra na obrade.
Zamestnancom Obce Očová a súčasne členom ZPOZ sa vyplácajú odmeny len za tie úkony, ktoré sú
vykonávané v mimopracovnom čase.
Náklady na činnosť spolu s nákladmi na odmeňovanie, nákup inventáru a pod. sú súčasťou rozpočtu
obce, sú evidované v rámci rozpočtových pravidel miestnej samosprávy.
V rámci rozpočtu na činnosť ZPOZ je možné ku koncu kalendárneho roku udeliť členom ZPOZ
finančné odmeny za mimoriadnu kvalitu práce, iniciatívu, reprezentáciu ZPOZ a obce na
súťažiach, prehliadkach a pod.
Pri vyslaní člena ZPOZ na odborné školenie, seminár, výmenu skúseností a pod. hradí náklady na
cestovné a stravné obec (pokiaľ nehradí organizátor), rovnako aj refundáciu mzdy je nevyhnutné
uhradiť z finančných prostriedkov ZPOZ.
V rámci jedného volebného obdobia sa pre účinkujúcich zakúpi jednotné oblečenie.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
Návrh VZN bol zverejnený na obecnej tabuli a na webovej stránke obce dňa 24. 11. 2017.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Očová č. 318/2017 zo dňa
11.12.2017.
Účinnosťou tohoto VZN sa ruší VZN č. 42/2016 zo dňa 12.12.2016.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2017 nadobúda účinnost 1.1.2018.

