
ZÁPIS z rokovania komisie ZPOZ pri Mestskom úrade Stará Turá konanej dňa 
23.1.2014 o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Stará Turá

Prítomní: dľa prezenčnej listiny

Program: 1. Zahájenie
                2. Zhodnotenie činnosti ZPOZ za r. 2013
                3. Program činnosti ZPOZ za r. 2014
                4. Rôzne

Zahájenie -

Zhodnotenie činnosti ZPOZ za r. 2013 –
Práca komisie Zboru pre občianske záležitosti spočíva v zabezpečovaní požiadaviek a potrieb 
občanov mesta Stará Turá pri uzatváraní manželstiev, i pri smutnejších udalostiach – úmrtiach 
a občianskych pohreboch, ako aj pri veselších – uvítaniach do života nových občanov Starej 
Turej.  
Počas roka pripravuje komisia ZPOZ v spolupráci s mestom Stretnutia jubilantov 70. – 75. 
ročných, zlaté svadby a rozlúčku s MŠ. Členovia komisie sa stretávajú takmer stále pri 
príprave a uskutočnených akciách.
V r. 2013 bolo v našom meste uzatvorených 31 manželstiev, z toho bolo 20 občianskych 
obradov, cirkevných manželstiev bolo 11, 1 manželstvo bolo s cudzím štátnym príslušníkom, 
3 manželstvá boli delegované z iných matričných úradov, 1 manželstvo bolo uzatvorené 
v Hoteli Lipa, 1 manželstvo bolo uzatvorené mimo určenú dobu. 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. V r. 2013 
uskutočnené občianske obrady boli na veľmi dobrej úrovni.
V r. 2013 bolo v meste Stará Turá vybavených spolu 80 úmrtí, z toho bolo občianskych 
pohrebov 33, čo je oproti minulým rokom vyššie číslo, teda aj náročnejšie na čas, preto 
občianske obrady už vykonávajú p. Božena Michalcová a p. Mgr. Anna Chmurová, recitácia 
p. Marta Adamusová. Zo strany občanov je vyslovená veľká spokojnosť s vykonávaním 
a prevedením smútočných obradov v Dome smútku.
V r. 2013 komisia ZPOZ uskutočnila dvakrát do roka Stretnutie jubilantov 70. a 75. ročných. 
V júni 2013 pozvala 60 občanov, ktorí sa v prvom polroku dožili týchto jubileí a v druhom 
polroku 82 občanov – toto stretnutie sa uskutočnilo koncom novembra 2013.
V r. 2013 sme si pripomenuli zlaté svadby – manželia Tepličkoví, Lessoví, Kudlejoví 
a Holotoví. Bola uskutočnená veľmi pekná akcia pri ukončení dochádzky detí v materských 
školách, ktorí už od 1. septembra 2013 nastúpili do základnej školy ako prváčikovia. Koncom 
októbra sa na mestskom cintoríne konala ekumenická spomienka Pamiatka zosnulých, ktorej 
sa už tradične zúčastňujú aj zástupcovia všetkých cirkví nášho mesta.

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.

- Pripomienky – slabé ozvučenie v sále Domu smútku, zabezpečiť iný druh mikrofónu, 
aby sa zlepšilo ozvučenie, prípadne dať zhotoviť nový projekt ozvučenia sály Domu 
smútku.

Zapísala: Ivona Málková                                                               Schválila: Janka Trúsiková




