ZÁPIS z rokovania komisie ZPOZ pri Mestskom úrade Stará Turá konanej dňa
23.11.2017 o 15,30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Stará Turá
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Zahájenie
2. Zhodnotenie činnosti ZPOZ za obdobie január- november 2017
3. Návrh zmien v štatúte ZPOZ
4. Otázky a návrhy členov komisie
5. 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. 2017 –
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. 2017 bolo v našom meste uzatvorených 29 manželstiev, z toho bolo 17 občianskych
obradov, cirkevných manželstiev bolo 12, 2 manželstvá boli s cudzími štátnymi
príslušníkmi, 3 manželstiev bolo delegovaných z iných matričných úradov, 2 manželstvá
boli 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 66 € správny poplatok zo zákona. Všetky občianske obrady
boli na veľmi dobrej úrovni.
V r. 2017 sme na Mestskom úrade uvítali do života 6 novonarodených občanov mesta.
V r. 2017 bolo v meste Stará Turá vybavených spolu 62 úmrtí, z toho bolo občianskych
pohrebov 28, čo je oproti minulému roku vyššie číslo. Občianske obrady vykonávajú p.
Mgr. Anna Chmurová, 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. 2017 komisia ZPOZ uskutočnila raz stretnutie jubilantov 70. a 80. ročných. V júni
2017 pozvala 76 občanov, ktorí sa v prvom polroku dožili týchto jubileí a zúčastnilo sa 40
jubilantov. Jubilanti narodení v druhom polroku sa budú pozývať na stretnutie dňa
16. januára 2018.
V r. 2017 sme pozvali 9 manželských párov, ktoré oslávili 50 rokov spoločného života –
zlatú svadbu. Pozvanie prijalo 6 párov.
V r. 2017 sme oslovili 61 jubilantov, ktorí sa dožili v tomto roku 85, 90 a viac rokov, či
majú záujem o osobnú gratuláciu od mesta. Túto ponuku prijalo 24 občanov a 2
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.

Pri príležitosti stretnutia seniorov zo Starej Turej a Kunovíc v marci tohto roku v našom
meste pani Mgr. Anna Chmurová predniesla pre hostí báseň.
Na stretnutí žiakov po 55. rokoch v októbri privítala hostí na pôde mesta pani Bc. Zuzana
Zigová.
3.

Návrh zmien v štatúte ZPOZ
Boli prerokované nasledovné zmeny v štatúte ZPOZ:
- Zmena názvu štatútu na SMERNICA č. 10/2017 – IS, zásady a odmeňovanie
členov Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri MsZ Stará Turá.
- Vypustenie jedného podujatia zo zoznamu činností ZPOZ v článku II. : „
ukončenie volebného obdobia samosprávy, príp. začiatok nového volebného
obdobia“.
- Nové sumy honorárov za účinkovanie na podujatiach v článku IV.
a) Hlavní obradníci sú honorovaní sumou 10 € za hodinu, recitátorky,
speváčky, hud. doprovod a ostatní členovia ZPOZ 8 € za hodinu .
b) Smútočnému rečníkovi prináleží odmena 34 € za jeden smútočný
obrad , recitátorke 10 € za jeden smútočný obrad.
d) Odmena za výtvarné vyhotovenie zápisu do pamätnej kroniky je
stanovená vo výške 5.- €/hod.
i) Účinkujúci pri hlavných podujatiach ZPOZ majú nárok na náhradu
nákladov na ošatenie a úpravu zovňajšku vo výške 8 € na deň, v ktorom sa
podujatie koná bez ohľadu na počet podujatí v uvedenom dni. Tento druh
náhrady je vyplácaný spolu s odmenou za 4. štvrťrok v mesiaci december na
základe podkladu od matrikárky.
- Upravenie vety v článku V. : „Činnosti ZPOZ napomáhajú poslanci MsZ Stará
Turá i oddelenia MsÚ Stará Turá.“ na „Činnosti ZPOZ oddelenia MsÚ Stará
Turá.“.
Všetky zmeny komisia berie na vedomie a schvaľuje ich na základe hlasovania
všetkých členov.

4.

Otázky a návrhy členov komisie –
- Pán Ján Pavlovič predložil návrh na oslovenie nového člena ZPOZ Adama Fecka,
ktorý by zabezpečoval hudobný doprovod.
- Pani Mgr. Anna Chmurová oznámila komisii, že zo zdravotných dôvodov chce
obmedziť účinkovanie na podujatiach ZPOZ, iba na nevyhnutné prípady.
- Pani Marta Adamusová prítomným tlmočila veľkú spokojnosť pozostalých s prácou
nového prevádzkovateľa Domu smútku, pána Jána Halása. Je ústretový, pozostalým
vybaví i úmrtný list.

5.

Záver
Predsedníčka komisie poďakovala všetkým za prácu v roku 2017 a popriala všetkým , aby
v nasledujúcom roku pracovala komisia minimálne tak dobre , ako v predchádzajúcom
roku. Stretnutie ukončila o 17,30 h.
V Starej Turej dňa 23.11.2017
Zapísala: Bc. Erika Držková
Schválila: Bc. Zuzana Zigová

