Záznam zo zasadnutia komisie ZPOZ pri MsZ v Starej Turej zo dňa 24. 1. 2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Zhodnotenie činnosti ZPOZ za rok 2012
3. Návrh plánu činnosti ZPOZ na rok 2013
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

K bodu1)
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie pani Janka Trúsiková, privítala prítomných
a oboznámila ich s programom stretnutia.
K bodu 2)
Predsedníčka komisie zhodnotila aktivity a celkovú činnosť ZPOZ-u v roku 2012. ZPOZ sa
podieľal na nasledovných akciách:
-

stretnutia jubilantov – jún, november
zlaté svadby – jún, november
sobášne obrady v obradnej sieni i mimo nej
uvítanie nových občiankov mesta
smútočné obrady
rozlúčka detí materskej školy

V roku 2012 vzrástol počet občianskych smútočných obradov. Podľa vyjadrení a reakcií
občanov majú uvedené obrady veľmi dobrú úroveň.
Sobášne obrady boli zväčša v sobotu a v priestoroch obradnej siene, no vzrástol i počet
obradov v piatok a boli i požiadavky na obrady mimo obradnej sieni. Všetkým, ktorí požiadali
o takúto službu, bolo vyhovené.
Prehľad obradov v roku 2012:
smútočné obrady
21
sobášne obrady
30
uvítanie do života
21
iné akcie
8
K bodu 3)
V roku 2013 sa ZPOZ bude venovať príprave akcií v štruktúre podobnej ako v roku 2012. Pri
organizovaní niektorých z nich je potrebné termíny konzultovať so ZUŠ, pretože práve žiaci
ZUŠ sa často podieľajú na príprave programov.
K bodu 4)
Pozitívom je, že v obradnej sieni sa zabudovali dve klimatizačné jednotky, čo podstatne
ovplyvnilo kvalitu prostredia v sieni. Zatiaľ bol ich výkon otestovaný len v zimnom období
a treba povedať, že konečne po rokoch bolo v tomto priestore príjemne teplo.

V priebehu roka 2012 bola komisia ZPZ-u doplnená o nasledujúcich nových členov:
Mgr. Anna Chmurová
Igor Jašák
Júlia Hollá
V roku 2012 absolvovala školenie pre matrikárky a matrikárske skúšky Mgr. Lívia Boorová,
referentka pre médiá a komunikáciu. Počas neprítomnosti matrikárky zabezpečuje občianske
obrady prípadne spoločne s pani Annou Barišovou iné potrebné činnosti z oblasti matričných
úkonov.
K bodu 5)
S. Krištofíková – stretnutia jubilantov a zlaté svadby boli v minulom roku v novembri;
ukázalo sa, že tento termín je vyhovujúcejší ako predtým zaužívaný decembrový termín.
J. Trúsiková – informovala o spokojnosti občanov nášho mesta , ale aj okolia, s úrovňou
smútočných obradov; poďakovala pani Michalcovej i pani Adamusovej.
E. Sládková – rozlúčky s predškolákmi v júni sa pravidelne zúčastňujú rodičia detí i starí
rodičia, preto je potrebné z priestorových dôvodov urobiť tento obrad na dvakrát.
S. Krištofíková, L. Boorová – informovali o kritických vyjadreniach pána Mikláša na matričné
okienko v Staroturianskom spravodajcovi.
K bodu 6)
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie Janka Trúsiková. Poďakovala všetkým za
prácu v roku 2012, zaželala všetkým zdravie a vyslovila prianie, aby v roku 2013 pracovala
komisia minimálne tak dobre, ako v roku predchádzajúcom.

Dátum: 24. 1. 2013

Zapísala: Soňa Krištofíková
Schválila: Janka Trúsiková, predsedníčka komisie

