ZÁPIS
z rokovania komisie ZPOZ pri MsZ Stará Turá konanej dňa 23.2.2015 o 15,30 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu Stará Turá
Prítomní: dľa prezenčnej listiny
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, predstavenie členov komisie
Plán činnosti komisie na rok 2015
Návrh zmien v štatúte ZPOZ
Rôzne
Záver

1. Predsedníčka komisie Soňa Krištofíková privítala prítomných členov komisie, ktorí
spoločne prediskutovali a následne schválili program komisie.
2. Práca komisie Zboru pre občianske záležitosti spočíva a naďalej bude spočívať
v zabezpečovaní nasledovných hlavných podujatí:
-

svadobné obrady,
uvítanie novorodencov do života,
smútočné rozlúčky.

Okrem toho sa podieľa na organizovaní ostatných slávností a podujatí, ktorými sú
slávnosti pri príležitosti výročia sobáša, spoločná slávnosť jubilantov (70 a 75
ročných), pietnej spomienky k Pamiatke zosnulých, rozlúčka detí s materskou školou.
Členovia komisie sa stretávajú pravidelne pri príprave a organizovaní uvedených
akcií.
3. Predsedníčka komisie informovala o navrhovaných zmenách v Štatúte ZPOZ.
Niektoré zmeny musia byť urobené z dôvodu legislatívnych zmien a niektoré
ustanovenia Štatútu sa ukázali v priebehu rokov ako neopodstatnené. Jedná sa
o nasledovné zmeny:
- vypúšťa sa ustanovenie o individuálnych návštevách jubilantov (odozva od
občanov nebola priaznivá, spôsobovalo im to vo väčšine prípadov starosti a stres),
- zmena v odmeňovaní za vyhotovenie výtvarného zápisu do pamätnej kroniky
mesta (návrh: 3€/hodina, 2 hodiny/strana),
- vypúšťa potreba dokladovať finančné prostriedky, ktoré dostávajú členovia ZPOZ
na ošatenie a úpravu zovňajšku.
Komisie navrhované zmeny Štatútu jednohlasne schválila a odporučila ich predložiť
na schválenie MsZ, ktoré bude zasadať v apríli 2015.
4. Rôzne:
 do komisie ZPOZu boli postupne prijatí noví členovia, ktorých chceme privítať
a popriať im, aby prácu, ktorú budú vykonávať pri akciách uskutočnených
komisiou ZPOZu a mestom robili s láskou a trpezlivosťou
 komisia v spolupráci s vedením mesta hľadá záujemcov, ktorí by vykonávali
smútočné obrady, nakoľko v súčasnosti túto činnosť zabezpečujú dve členky –
p. Michalcová, p. Chmurová; vzhľadom na skúsenosti z uplynulých rokov sa
javí potreba ich rady rozšíriť




pán Pavlovič dal návrh na schválenie nového člena ZPOZ, ktorý by
zabezpečoval hudobný doprovod
p. Krištofíková tlmočila požiadavku občanov mesta na zmenu času začiatku
smútočných obradov; začínajú veľmi skoro čo sa stretáva s nevôľou ľudí; túto
zmenu musí prerokovať Mesto s prevádzkovateľom Dom smútku Stará Turá

5. Záver
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť, zaželala všetkým úspešný rok
v práci ZPOZu a stretnutie ukončila o 16,35 h.

V Starej Turej dňa 23.2.2015
Zapísala: Bc. Erika Držková

Schválila: Mgr. Soňa Krištofíková

