ZÁPIS z rokovania komisie ZPOZ pri Mestskom úrade Stará Turá konanej dňa
14.11.2018 o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Stará Turá
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Zahájenie
2. Zhodnotenie činnosti ZPOZ za obdobie január- november 2018
3. Otázky a návrhy členov komisie
4. Záver
1.

Predsedníčka komisie Bc. Zuzana Zigová privítala prítomných členov komisie, ktorí
spoločne prediskutovali a následne schválili program komisie.

2.

Zhodnotenie činnosti ZPOZ za r. 2018
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 80 ročných),
pietnej spomienky k Pamiatke zosnulých. Členovia komisie sa stretávajú pravidelne pri
príprave a organizovaní uvedených akcií.
V r. 2018 bolo v našom meste uzatvorených 25 manželstiev, z toho bolo 19 občianskych
obradov, cirkevných manželstiev bolo 6, 2 manželstvá boli s cudzími štátnymi
príslušníkmi, 3 manželstiev bolo delegovaných z iných matričných úradov, 1 manželstvo
bolo uzatvorené mimo úradne určenej miestnosti. V prípade uzatvorenia manželstva mimo
úradne určenej miestnosti je správny poplatok vo výške 150 € v zmysle VZN schváleného
Mestským zastupiteľstvom a 70 € správny poplatok zo zákona. Všetky občianske obrady
boli na veľmi dobrej úrovni.
V r. 2018 sme na Mestskom úrade uvítali do života 26 novonarodených občanov mesta.
V r. 2018 bolo v meste Stará Turá vybavených spolu 66 úmrtí, z toho bolo občianskych
pohrebov 35, čo je oproti minulému roku vyššie číslo. Občianske obrady vykonávajú p.
Marta Adamusová a p. Mgr. Katarína Medňanská. Zo strany občanov je vyslovená veľká
spokojnosť s vykonávaním a prevedením smútočných obradov v Dome smútku.
V r. 2018 komisia ZPOZ uskutočnila stretnutie jubilantov 70. a 80. ročných. V januári
2018 pozvala 86 občanov, ktorí sa v druhom polroku roku 2017 dožili týchto jubileí
a zúčastnilo sa 45 jubilantov a júni 2018 pozvala 77 občanov, ktorí sa v prvom polroku
2018 dožili týchto jubileí a zúčastnilo sa 42 jubilantov. Jubilanti narodení v druhom
polroku sa budú pozývať na stretnutie dňa januára 2019.
V r. 2018 sme pozvali 2 manželské páry , ktoré oslávili 50 rokov spoločného života –
zlatú svadbu. Pozvanie prijali oba.
V r. 2018 sme oslovili 64 jubilantov, ktorí sa dožili v tomto roku 85, 90 a viac rokov, či
majú záujem o osobnú gratuláciu od mesta. Túto ponuku prijalo 18 občanov a 4
jubilantov sa zúčastnilo slávnosti priamo na Mestskom úrade.
Koncom októbra sa na mestskom cintoríne konala ekumenická spomienka pri príležitosti
Pamiatky zosnulých, ktorej sa už tradične zúčastňujú zástupcovia všetkých cirkví
pôsobiacich v našom meste.

V marci tohto roku sa opäť stretli seniori zo Starej Turej a Kunovíc, kde ich pri
slávnostnom obede privítali pani Ing. Anna Halinárová a pani Bc. Zuzana Zigová.
V novembri sa uskutoční stretnutie seniorov v Kunoviciach.
V júni tohto roku sa na počesť jubilea 50. rokov založenia Staroturanskej kapely, konala
v sobášnej sieni mestského úradu slávnosť.

3.

Otázky a návrhy členov komisie –
- Pani Bc. Zuzana Zigová oslovila prítomných členov, aby sa vyjadrili, kto už naďalej
nemá záujem byť navrhnutý ako člen komisie ZPOZ v ďalšom volebnom období. Pani
Ing. Eva Tomisová a pán Ján Pavlovič sa vyjadrili, že si neželajú byť navrhnutí. Pani
tajomníčka Erika Držková informovala prítomných, že aj pani Milada Potfajová
a Ľubica Gondárová oznámili ukončenie členstva v ZPOZ. Taktiež oznámil ukončenie
svojej práce pán Jaroslav Peťko, ktorý už dlhšie avizoval toto ukončenie, no teraz pre
zhoršenie svojho zdravotného stavu členstvo v ZPOZ definitívne ukončil. Pani Zigová
konštatovala, že veľmi ťažko sa budú hľadať náhradníci za pána Pavloviča a pána
Peťka, keďže túto prácu vykonávali kvalitne vyše 40 rokov a máloktoré mesto sa
môže pochváliť takými maľbami, aké máme my v našich pamätných knihách. Pani
Zigová informovala, že napriek tomu, že oslovila veľa ľudí na túto prácu, vždy bola
odmietnutá.
- Pani Bc. Zuzana Zigová informovala komisiu o nutných zmenách v Smernici 3/2018
IS Zásady činnosti Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) a odmeňovanie členov
ZPOZ pri MsÚ, ktorá sa toto volebné obdobie upravovala dvakrát. Bolo odsúhlasené
zvýšenie odmien všetkým účinkujúcim na obradoch.
- Pani Ing. Anna Halinárová informovala komisiu o ocenení od Trenčianskeho
samosprávneho kraja na galavečeri FLORES MUSARUM 2018 dlhoročnú členku
komisie pani Marte Adamusovej za pôsobenie, dosiahnuté úspechy a prínos v rozvoji
kultúry.

4.

Záver
Predsedníčka komisie poďakovala všetkým za prácu v roku 2018 a aj za posledné štyri
roky. Popriala všetkým , aby v nasledujúcom volebnom období pracovala komisia
minimálne tak dobre , ako doteraz. K poďakovaniu sa pridala aj pani primátorka Ing.
Anna Halinárová. Vyjadrila úprimnú vďaku za profesionálnu reprezentáciu mesta pri
obradoch a osobnú obetu, ktorú im musia členovia venovať. Keďže pán Ján Pavlovič
ohlásil ukončenie práce v ZPOZ, pani primátorka i pani zástupkyňa mu poďakovali za
jeho dlhoročnú prácu pri občianskych obradoch na MsÚ.
Stretnutie ukončila o 17,00 h.
V Starej Turej dňa 16.11.2018
Zapísala: Bc. Erika Držková
Schválila: Bc. Zuzana Zigová

