Vnútorný predpis Obce Chtelnica č. 1/2016

ZÁSADY
O ODMEŇOVANÍ ÚČINKUJÚCICH NA OBČIANSKYCH OBRADOCH A
SLÁVNOSTIACH V OBCI CHTELNICA

1. Zásady o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v Obci
Chtelnica (ďalej len „zásady“) upravujú zabezpečovanie občianskych obradov
organizovaných Obcou Chtelnica a odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch
a slávnostiach v obci Chtelnica a odmeňovanie za kontrolu pri vydávaní obecného časopisu.
2. Druhy občianskych obradov :
 občiansky sobáš
 občiansky pohreb
 občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe
 uvítanie detí do života
 jubilejné sobáše
 jubileá (80, 85, 90, 95 – roční a najstarší občan)
3. Druhy spoločenských a spomienkových slávností:
 Deň matiek
 Deň učiteľov
 posedenie s dôchodcami
 poďakovanie darcom krvi
 návšteva jubilanta pri príležitosti životného jubilea od 90 rokov veku a každých 5
rokov a najstarší občan
 výročie oslobodenia obce
 výročie SNP
 iné slávnosti a podujatia obce
4. Osobami, účinkujúcimi na občianskych obradoch a slávnostiach sú:
- starosta
- poslanec, poverený Obecným zastupiteľstvom v Chtelnici vykonávať občianske obrady
a slávnosti
- zamestnankyne Obce Chtelnica, ktorým táto činnosť vyplýva z pracovnej náplne
- ďalšie osoby poverené starostom, ktoré vykonávajú občianske obrady a slávnosti na
základe dohôd o prácach, vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka
práce (napr. recitátor, spevák, hudobník a pod ...).
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5. Organizáciu a správu súvisiacej agendy zabezpečuje Obec Chtelnica. Vedie evidenciu
občianskych obradov a slávností, ktorá obsahuje údaj o dni usporiadania, dobe trvania
a mená osôb, ktoré sa občianskeho obradu alebo slávnosti zúčastnili.
6. Účinkujúcemu prináleží za obrad, slávnosť finančná odmena, ktorá zohľadňuje čas potrebný
na organizačnú prípravu každého obradu, čas potrebný na obrad a na úpravu zovňajšku a
osobnú prípravu.
7. Odmeny účinkujúcich, paušálny príspevok na ošatenie, odmena za výtvarné spracovanie
zápisu v pamätnej knihe a odmena za vedenie obecnej kroniky, budú vyplácané raz ročne
vo vyúčtovaní mzdy za mesiac december príslušného roka z rozpočtu obce na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených podľa Zákonníka
práce medzi Obcou Chtelnica a konkrétnou osobou. Uvedené sa nevzťahuje na poslancov
obecného zastupiteľstva. V prípade, že na obradoch bude účinkovať poslanec obecného
zastupiteľstva, prináleží mu odmena podľa bodu č. 11 a 12 zásad.
8. Za účinkovanie na občianskych obradoch počas stanoveného pracovného času patrí
zamestnancovi plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a odmena neprislúcha. Účinkovanie na občianskych obradoch a slávnostiach,
ktoré sa konajú v dňoch pracovného pokoja a po skončení pracovného času sa posudzuje
ako práca nadčas a zamestnanec si za túto dobu môže vyčerpať náhradné voľno.
Do doby trvania občianskeho obradu sa zahrňuje čas, potrebný na organizačnú prípravu
v dĺžke ½ hodiny pred obradom , čas skutočného trvania obradu a čas potrebný na úpravu
zovňajšku a osobnú prípravu l hodinu v jednom kalendárnom dni, bez ohľadu na počet
obradov v danom dni.
9. Odmena nepatrí sobášiacemu alebo inej účinkujúcej osobe na občianskych obradoch
a slávnostiach organizovaných Obcou Chtelnica, ktorá vyhlási, že svoju činnosť bude
vykonávať bez nároku na odmenu alebo sa tejto svojej odmeny vzdá.
10. Za účinkovanie na občianskych obradoch a slávnostiach patrí finančná odmena:
 osobe, vykonávajúcej obrad za jeden obrad, slávnosť
12,- EUR
 ostatní účinkujúci za jeden obrad, slávnosť
8,- EUR
 osobe, vykonávajúcej občiansky obrad v deň pracovného pokoja
15,- EUR
 ostatní účinkujúci za občiansky obrad v deň pracovného pokoja
11,- EUR
11. V záujme zabezpečenia dôstojnej úrovne občianskych obradov a slávností je potrebné
primerané spoločenské oblečenie, úprava zovňajšku účinkujúcich na občianskych obradoch
a slávnostiach. Ako úhrada za zvýšené výdavky sa poskytuje účinkujúcim ročný paušálny
príspevok nasledovne:
 osobe, zabezpečujúcej vykonávanie obradov v roku do 5 obradov vrátane
70,- EUR
 osobe, zabezpečujúcej vykonávanie obradov v roku nad 5 obradov
150,- EUR
 ostatným účinkujúcim do 5 obradov v roku (vrátane 5.-teho roka)
70,- EUR
 ostatným účinkujúcim nad 5 obradov v roku
105,- EUR
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12. Pri obrade ako svadba, pohreb, životné jubileum, uvítanie detí do života, poďakovanie
darcom krvi a iné akcie – sa môže zakúpiť kytica alebo darček do výšky
- svadba, pohreb, uvítanie detí do života, poďakovanie darcom
10,- EUR/akcia/osoba
- jubileum – 80, 85 - roční
10,- EUR/osoba
- jubileum – 90, 95 – roční a najstarší občan
30,- EUR/osoba

13. Pri posedení s dôchodcami a pri uvítaní detí do života sa poskytne príspevok vo výške
10,- EUR /osoba
14. Odmena za výtvarné spracovanie zápisu v pamätnej knihe sa stanovuje

10,- EUR/strana

15. Odmena za vedenie obecnej kroniky sa poskytne vo výške

200,- EUR/rok

16. Odmena za kontrolu pravopisu obecného časopisu Chtelničan vo výške

120,- EUR/rok

17. Kontrolou dodržiavania týchto zásad sú poverení:
- obecné zastupiteľstvo
- starosta obce
- hlavný kontrolór obce

18. Zásady o odmeňovaní účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v obci
Chtelnica schválilo Obecné zastupiteľstvo v Chtelnici dňa 30.03.2016 Uznesením č.2/2016
bod 4. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia obecným zastupiteľstvom, t.j.
dňom 30.03.2016.
V Chtelnici, dňa 14.03.2016

Ing. Peter Radošinský
starosta obce
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POZNÁMKA
Starší ľudia (jubilanti) a ich rodinní príslušníci si dožadujú pozornosť. Keďže 80 a 85 – ročných
máme viac, nie je časovo možné, aby starosta stíhal návštevy u všetkých.
Preto navrhujeme, aby 80 a 85 – ročným bolo zaslané blahoželanie, ktorého súčasťou bude aj 10
Eur. 90, 95 – roční a najstarší občan budú navštívení spolu s matrikárkou obce (prípadne iným
zamestnancom úradu), kde mu bude odovzdaná kytica a darčekový kôš v hodnote 30 Eur.
Za rok 2016 by boli výdavky za jubilantov nasledovné:
80 – roční
10 občanov
100,- Eur
85 – roční
11 občanov
110,- Eur
90 – roční
2 občania
60,- Eur
95 – roční
1 občan
30,- Eur
Najstarší občan
30,- Eur
Celkovo výdavky 2016 by boli 330,- Eur.
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