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ZÁPIS z rokovania komisie ZPOZ pri Mestskom úrade Stará Turá uskutočnenej dňa 
19.11.2019 o 15:30 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Stará Turá 

 
 

Prítomní členovia (12): 

Ing. Igor Slezáček, Ing. Anna Halinárová, Nora Pániková, Mgr. Ivona Málková, Mgr. Ľubica 

Klimáčková, Mgr. Elena Sládková, Mgr. Miroslav Krč, Mgr. Lívia Boorová,  Marta Adamusová, 

Božena Michalcová, Mgr. Katarína Medňanská , Bc. Erika Držková 

 

Ospravedlnení členovia (11):  

PharmDr. Leopold Barszcz, Mgr. Michal Valenčík , Bc. Zuzana Zigová, Mgr. Anna Chmurová, Mgr. 

Katarína Medveďová, David Chudík, Zuzana Chudíková, Ing. Alexandra Kršáková Klimeková,  Nicole 

Jašáková, Bc. Dominika Gulánová,  

 

Neospravedlnení členovia (0): 

 

Ostatní (0):  

 

PROGRAM: 

1. Zahájenie 

2. Zhodnotenie činnosti ZPOZ za obdobie január - november  2019 

3. Program činnosti Komisie ZPOZ na rok 2020 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Bod programu č.1 Zahájenie 

Predseda komisie Ing. Igor Slezáček privítal prítomných členov komisie, ktorí spoločne prediskutovali 

a následne schválili program komisie. 

  

Bod programu č.2 Zhodnotenie činnosti ZPOZ za r. 2019 

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),individuálne 

návštevy jubilantov, pietnej spomienky k Pamiatke zosnulých, prijatie vynikajúcich študentov, 

športovcov, umelcov, rodákov, iné podujatia (vzácne návštevy mesta...). Členovia komisie sa stretávajú 

pravidelne pri príprave a organizovaní uvedených akcií. 

 

V r. 2019 bolo v našom meste uzatvorených 40 manželstiev (viac ako v roku 2018), z toho bolo 26 

občianskych obradov, cirkevných manželstiev bolo 14, 1 manželstvo bolo s cudzím štátnym 
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príslušníkom, 7 manželstiev bolo delegovaných z iných matričných úradov, 3 manželstvá boli 

uzatvorené mimo úradne určenej miestnosti.  

V r. 2019 sme na Mestskom úrade uvítali do života 16 novonarodených občanov mesta (menej ako 

v roku 2018-celkovo sa narodilo 58 detí)). 

V r. 2019 bolo v meste Stará Turá vybavených spolu 75 úmrtí, z toho bolo občianskych pohrebov 32, 

čo je oproti minulému roku o málo nižšie číslo.  

V r. 2019 komisia ZPOZ uskutočnila stretnutie jubilantov 70. a 80. ročných.  

Vo februári 2019 pozvala 82 občanov, ktorí sa v druhom polroku roku 2018 dožili týchto jubileí 

a zúčastnilo sa 41 jubilantov. 

Ďalej vo februári 2019 pozvala 4 manželské páry , ktoré oslávili 50 rokov spoločného života – zlatú 

svadbu. Pozvanie prijal jeden pár.  

A pozvala 3 manželské páry , ktoré oslávili 60 rokov spoločného života – diamantovú svadbu. Pozvanie 

prijali 3 páry.  

V júni 2019 pozvala 85 občanov, ktorí sa v prvom polroku 2019 dožili týchto jubileí a zúčastnilo sa 47 

jubilantov.  

Ďalej pozvala 12 manželských párov, ktoré oslávili 50 rokov spoločného života – zlatú svadbu. Pozvanie 

prijalo 8 párov. 

Jubilanti narodení v druhom polroku sa budú pozývať na stretnutie dňa 26.11.2019. Pozvaných je  89 

občanov. 

Dňa 27.11.2019 pozvala 7 manželských párov, ktoré oslávili 50 rokov spoločného života – zlatú svadbu 

a 1 manželský pár, ktorý oslávil 60 rokov spoločného života – diamantovú svadbu. 

V r. 2019 sme oslovili 66 jubilantov, ktorí sa dožili v tomto roku 85., 90. a viac rokov, či majú záujem 

o osobnú gratuláciu od mesta. Túto ponuku prijalo 9 občanov a 5 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. 

 

Bod programu č.3 Program činnosti Komisie ZPOZ na rok 2020 

- Pani Ing. Anna Halinárová podala návrh, kde by pri svadobných obradoch s väčším počtom hostí, boli  

vždy prítomní recitátori. Komisia tento návrh prejednala a odsúhlasila, že svadobné obrady, kde bude 

viac ako 10 hostí, budú prebiehať  s recitátorom (je potrebné zachovať úroveň dôstojnosti obradu).  

- Pani Bc. Erika Držková predložila návrh na slávnostné obrady „uvítanie novonarodených občanov 

mesta“, aby sa tieto slávnosti konali dvakrát do roka, ako sa koná stretnutie jubilantov a zlaté svadby. 

Komisia tento návrh prejednala a odsúhlasila, že budú určené tri termíny v roku (marec, jún, október) 

a každá rodina bude mať svoje vlastné uvítanie pre dieťa, ale nie hromadné uvítanie viacerých detí. 

Slávnosť uvítania a termíny budú zverejnené v Staroturianskom spravodajcovi a formou letákov. 

Rodičia svoj záujem musia ohlásiť na matrike (osobne, telefonicky alebo mailom).  
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Bod programu č.4 Rôzne 

- Na podnet pani Boženy Michalcovej sme si uctili minútou ticha  pána Jána Mikláša, bývalého zástupcu 

primátora, bývalého dlhoročného predsedu komisie ZPOZ v Starej Turej a bývalého predsedu 

celoslovenského združenia ZPOZ. 

- Pán Ing. Igor Slezáček informoval komisiu o zlúčení smerníc a to  Smernica 3/2018 IS Zásady činnosti 

Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) a odmeňovanie členov ZPOZ pri MsÚ a Smernica č. 8/2017-IS 

Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva. Nová smernica je 8/2019-IS Zásady 

odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Stará Turá a zásady činnosti 

Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Stará Turá s platnosťou od 

16.10.2019 

- Pán Ing. Igor Slezáček pripomenul potrebu naďalej hľadať hudobníka na slávnostné obrady. Zároveň 

poďakoval pani Mgr. Elene Sládkovej za nové ozvučenie sobášnej siene, ktoré sa jej podarilo vybaviť. 

Komisia navrhla, aby sa k novému ozvučeniu našla osoba, schopná obsluhy počas slávnostného obradu. 

Vhodnou voľbou by boli starší žiaci základnej školy  alebo študenti SOŠ v Starej Turej. 

- Pán Ing. Igor Slezáček navrhol, aby sa v novom roku zahrnul do rozpočtu mesta aj nákup nového 

televízora do Domu smútku. Umiestnený by bol na stene v obradnej miestnosti za smútočným rečníkom. 

Bolo by možné na nej zobraziť fotografiu zosnulého s menom, dátumom narodenia a dátumom úmrtia. 

Na požiadanie rodiny by sa na ňom  prehrávali fotografie zosnulého z jeho života.  

- Pani Mgr. Lívia Boorová upozornila na situáciu, keď smútočnú rozlúčku žiada rodina pozostalého bez 

trvalého pobytu v Starej Turej, ktorí musia na úrade zaplatiť sumu 64€ podľa smernice 8/2019-IS. 

Komisia navrhla úpravu smernice v prípade, ak pozostalý mal v minulosti trvalý pobyt v Starej Turej 

minimálne 10 rokov, bude smútočná rozlúčka takisto bezplatná ako majú zosnulí občania mesta.  

 

Bod programu č.5 Záver 

Predseda komisie poďakoval všetkým za prácu v roku 2019.  Poprial všetkým, aby v nasledujúcom roku 

pracovala komisia minimálne tak dobre ako doteraz. Vyjadril úprimnú vďaku za profesionálnu 

reprezentáciu mesta pri obradoch a osobnú obetu, ktorú členovia venujú tejto práci.  

 

 

Zapísala: Bc. Erika Držková , tajomníčka komisie                           .................................... 

 

 

Schválil: Ing. Igor Slezáček, predseda komisie                                 .................................... 

 

Stretnutie ukončil predseda  o 17,00 hodine. 

  

V Starej Turej dňa 19.11.2019  


