
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á S A D Y 
ODMEŇOVANIA ÚČINKUJÚCICH NA 

OBČIANSKYCH OBRADOCH A SLÁVNOSTIACH 
V MESTE BARDEJOV ZABEZPEČOVANÝCH 

ZBOROM PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ako príslušný orgán podľa § 11 odst. 4 pís. ch, Zákona č. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje ZÁSADY 
ODMEŇOVANIA ÚČINKUJÚCICH NA OBČIANSKYCH OBRADOCH A SLÁVNOSTIACH 
V MESTE BARDEJOV ZABEZPEČOVANÝCH ZBOROM PRE OBČIANSKE 
ZÁLEŽITOSTI. 
 
 Zbor pre občianske záležitosti /ďalej len ZPOZ/ v meste Bardejov sa riadi 
STANOVAMI ZDRUŽENIA ZPOZ „ČLOVEK ČLOVEKU“ v SLOVENSKEJ REPUBLIKE. 
 
 
 
 
 

ČLÁNOK I. 
Špecifikácia občianskych obradov a slávností 

 
 

1. K OBČIANSKYM OBRADOM PATRIA: 
 
a/ Individuálne a spoločné uvítania detí do života 
 
b/ životné jubileá obyvateľov mesta 
 
c/ občianske sobáše 
 
d/ jubilejné sobáše 
 
e/ pohreby 
 
2. SLÁVNOSTI TVORIA MAJMA: 
 
a/  prijatia obyvateľov mesta Bardejov pri príležitosti udelenia cien a vyznamenaní 
 
b/ prijatia významných osobností SR a zahraničia 
 
c/ prijatia účastníkov súťaží, olympiád, prehliadok, aktívov  významných  pre mesto Bardejov 
   podujatí, konferencií, sympózií atď. 
 
d/ významné spoločenské udalosti, výročia mesta, štátu 
 
e/ odovzdávanie maturitných stužiek, cechovácie, rozlúčka so školou 
 
f/ Deň bardejovského prváka 
 
g/ koncerty vďaky, ekumenické podujatia /BETLEHEMSKÉ SVETLO/  
 
i/ iné, ktoré svojou  povahou  a  originálnosťou  prispievajú  k  naplneniu základného poslania  
   činnosti ZPOZ 
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ČLÁNOK II. 
Odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach 

 
 
 
1. Účinkujúcemu, členovi  ZPOZ, prináleží za obrad, slávnosť finančná odmena, ktorá 
zohľadňuje čas potrebný na organizačnú prípravu každého obradu, čas skutočného trvania 
obradu a čas potrebný na úpravu zovňajšku a osobnú prípravu. 
 
 Na priznanie výšky odmeny je rozhodujúca takto vypracovaná a upravená doba trvania 
obradu, slávnosti. 
 
2. Účinkujúci sú odmeňovaní polročne na základe dohôd o pracovnej činnosti alebo dohody o 
vykonaní práce uzatvorenej medzi mestom Bardejov a konkrétnymi účinkujúcimi. 
 
1. Odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch a slávnostiach sú spracované 
pracovníkom oddelenie spoločenských vecí na základe skutočne odpracovaných hodín. 
Odmeny sa vyplácajú z rozpočtu mesta. Pracovníkom mesta Bardejov a súčasne členom 
ZPOZ sa vyplácajú  odmeny len za tie obrady, ktoré sa konajú v mimopracovnom čase.  
 
2. Odmeňovanie sobášiaceho, rečníka a matrikárky, pri obrade uzavretia manželstva, patrí do 
kompetencie štátnej správy – OÚ v Bardejove a riadi sa príslušnými platnými právnymi 
predpismi. 
 
3. Pre jednotlivých účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach sa určuje 
následovná odmena:   
 
       
      OBČIANSKY  POHREB:             CENY  UVÁDZANÉ  V  EUR 
                        KONVERZNÝ KURZ 
                         1 EUR  -  30,126 Sk 
 
 
         REČNÍK..................................... 100 Sk/hod.   3,319 EUR/hod. 
  
                      príprava obradu  3  hod. 
           osobná príprava  1  hod. 
           samotný obrad    1  hod. 
 
         RECITÁTOR..............................   50 Sk/hod.   1,660 EUR/hod. 
      
            príprava obradu  30 min. 
            osobná príprava   1 hod. 
            samotný obrad     1 hod. 
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OSTATNÉ  OBRADY: 
 
         REČNÍK ................................... 100 Sk/hod.   3,319 EUR/hod. 
      
                       príprava vlastnej reči 2 hod. 
            osobná príprava  1  hod. 
            samotný obrad  30 min. 

 
 
           HUDOBNÍK, SPEVÁK ............................. 70 Sk/hod.  2,324 EUR/hod. 
       
   príprava obradu  30  min. 
   osobná príprava  1  hod. 
   samotný obrad  30  min. 
 
 
  RECITÁTOR A OSTATNÍ ÚČIN. ........... 60 Sk/hod.  1,993 EUR/hod. 
 
   príprava obradu  30  min 
   osobná príprava  1  hod. 
   samotný obrad  0,30 hod. 
 
6. Výška odmien uvedených v článku č. 2 týchto Zásad sa upraví každoročne k 31.3. 
kalendárneho roka po zverejnení priemerného mesačného platu pracovníka národného 
hospodárstva SR za predchádzajúci rok o percento, o ktoré sa takto zverejnený plat zvýši 
oproti predchádzajúcemu roku. Úprava rozpočtu s tým súvisiaca podlieha schváleniu 
mestským zastupiteľstvom. 
 
      Kontrolu evidencie  a  správnosti  vyplácania odmien podľa týchto zásad vykonáva hlavný  
      kontrolór mesta. 
 
 

ČLÁNOK III. 
 
 

Paušálny príspevok na úpravu zovňajšku a na ošatenie pre účinkujúcich na občianskych 
obradoch a slávnostiach. 
 
1. Prítomným účinkujúcim pri vykonávaní občianskych obradov a slávností sa poskytuje 
z rozpočtu mesta na úhradu zvýšených výdavkov na úpravu zovňajšku a na ošatenie paušálny 
príspevok takto: 
 
POLROČNÝ PAUŠÁLNY PRÍSPEVOK NA ÚPRAVU ZOVŇAJŠKU PRI POČTE 
OBČIANSKYCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ: 
 
  do 10 ............................................... 400,- Sk 13,28  EUR 
  od 11 do 15 ..................................... 550,- Sk 18,26  EUR 
  od 16 do 30 ..................................... 900,- Sk 29,88  EUR 
  nad 30 ........................................... 1.200,- Sk 39,84  EUR 
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POLROČNÝ PAUŠÁLNY PRÍSPEVOK NA OŠATENIE PRI POČTE OBČIANSKYCH 
OBRADOCH A SLÁVNOSTÍ: 
 
  od 5 do 15 .................................... 1.500,- Sk 49,80  EUR 
  od 16 do 25 .................................. 2.000,- Sk 66,39  EUR 
  nad 26 .......................................... 3.600,- Sk         119,50  EUR 
 
Paušálne príspevky na úpravu zovňajšku a na ošatenie pre účinkujúcich na občianskych 
obradoch a slávnostiach podliehajú dani. 
 
 

ČLÁNOK  IV. 
Materiálne zabezpečenie občianskych obradov a slávností 

 
1. Mesto  Bardejov   poskytuje  zo  svojho  rozpočtu  pre  občanov  a  účastníkov  obradov  a 
slávností tieto vecné dary: 
 
1.1. Uvítanie do života /darček, kvet, pamätná medaila, zápis 
      130,- Sk,   -   180,- Sk na jedno dieťa / 
      4,32 EUR  -  5,98 EUR 
 
1.2.  Sobáš  /zápis snúbencov  do  pamätnej knihy mesta, slávnostné prijatie manželov, 
životné jubileá, jubilejné sobáše, gratulačný list, darček, kvety 
      150,- Sk    -    250,- Sk na jeden pár / 
      4,98 EUR  -   5,98 EUR 
 
1.3.  Pohreby  /kondolenčné listiny, kvety     
      150,- Sk    –    300,- Sk / 
      4,98 EUR  -    9,96 EUR 
 
1.4.  Spoločenské slávnosti, slávnosti pre mládež, príležitostné akcie, netradičné akcie a sláv- 
nosti /darčekový balík, spomienkový predmet, blahoželania – blankety, kvety... Výška 
podľa scenára slávnosti 
      100,- Sk    –    300,- Sk / 
      3,32 EUR  -    9,96 EUR 
 
2. Prehľad cien za poskytované služby pri občianskych obradoch a slávnostiach: 
 
2.1.  SOBÁŠE  spevák ......................................... 50,- Sk    1,660 EUR 
   hudobník ..................................... 60,- Sk    1,992 EUR 
   recitátorka ................................... 35,- Sk    1,162 EUR 
   asistentka .....................................35,- Sk    1,162 EUR   
   zápis do knihy ............................. 40,- Sk    1,328 EUR 
   odobierka .................................... 40,- Sk    1,328 EUR 
   paušál .......................................... 50,- Sk    1,660 EUR     
   iné služby .................................... 50,- Sk    1,660 EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPOLU:                     360,- Sk  11,95 EUR   
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2.2. POPLATOK ZA SLUŽBY ZA SOBÁŠ USKUTOČNENÝ MIMO SCHVÁLENÝCH 
OBRADNÝCH SIENI 

 
  spevák .....................................................12 EUR   361,50,- Sk 
  hudobník .................................................16 EUR   482,01,- Sk 
  asistent ..................................................... 8 EUR    241,01,- Sk 
  zápis do kroniky ...................................... 7 EUR   210,88,- Sk 
  recitátor .................................................... 9EUR   271,13,- Sk 
  odobierka ................................................. 9EUR    271,13,- Sk 
  paušálny poplatok /cestovné, prepravné 
   dopravné, sťažené podmienky/.............139 EUR     4.187,51,- Sk 
SPOLU:         200 EUR      6.025,17 Sk   
 
 
INDIVIDUÁLNE  UVÍTANIE  DIEŤAŤA 
 
  matrikárka .............................................. 35,- Sk    1,162 EUR 
  poslanec MsZ ......................................... 35,- Sk    1,162 EUR 
  recitátorka .............................................. 30,- Sk    0,996 EUR 
  spevák .................................................... 50,- Sk    1,660 EUR 
  hudobník ................................................ 60,- Sk    1,992 EUR 
  asistentka ............................................... 35,- Sk    1,162 EUR 
  zápis do knihy ........................................ 40,- Sk    1,328 EUR 
  iné služby ............................................... 25,- Sk    0,830 EUR 
SPOLU:          310,- Sk  10,29 EUR 
 
 
 
 
POMATURITNÉ  STRETNUTIE 
 
  rečník + príprava príhovoru ................ 350,- Sk  11,618 EUR   
  recitátor ..................................................35,- Sk    1,162 EUR 
  asistentka ...............................................35,- Sk    1,162 EUR  
  spevák ................................................... 50,- Sk    1,660 EUR 
  hudobník ............................................... 60,- Sk    1,992 EUR 
  zápis do pamätnej knihy ....................... 40,- Sk    1,328 EUR 
  paušál .................................................... 70,- Sk    2,324 EUR 
  iné služby ......................................... ..... 30,- Sk    0,996 EUR 
SPOLU:          670,- Sk  22,24 EUR 
 
 
 
 
POPLATOK  ZA  SOBÁŠ  NA  RADNICI 
 
  spevák ................................................ 100,- Sk    3,319 EUR 
  hudobník  a/ ....................................... 100,- Sk    3,319 EUR 
  b/ ak používa vlastný nástroj ............. 200,- Sk    6,639 EUR 
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  asistentka ............................................. 70,- Sk    2,324 EUR 
  zápis do knihy .....................................100,- Sk    3,319 EUR  
  odobierka ............................................130,- Sk    4,315 EUR 
paušál, zabezpečenie dozoru, ušlé vstupné, 
prevádzkové náklady, sťažené podmienky, prípitok  2.500,- Sk      82,985 EUR 
SPOLU:       3.200,- Sk     106,22 EUR 
 
 
 
 
Bez poplatkov ostávajú: 
 
- spoločné uvítania detí do života 
- významné životné jubileá obyvateľov mesta 
- jubilejné sobáše /od zlatej vyššie/ 
- prijatia ocenených občanov mesta / čestní občania, Cena primátora mesta / 
- prijatie významných osobností SR a zahraničia 
- všetky ostatné podujatia v rámci občianskych slávností, ktoré sú v záujme mesta 

Bardejov, a ktoré mesto iniciuje 
- občianske pohreby 
- občianske rozlúčky 
 
 

ČLÁNOK  V. 
 
 

Záverečné ustanovenie 
 
Tieto Zásady schválilo MsZ dňa 22.12.1999 a nadobúdajú účinnosť 1.1.2000. 
 
Zmeny týchto Zásad v článku IV. odst. 2 schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 1. marca 2001 
a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia. 
 
Zmeny týchto Zásad v článku IV. osdt. 2 schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 28. októbra 
2004 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia. 
 
Zmeny týchto Zásad v článku č. IV. odst. 2 schválilo mestské zastupiteľstvo 11. decembra 
2008 a nadobúdajú účinnosť od 1.1.2009. 
 
 
 
 
        MUDr. Boris Hanuščak 
                primátor mesta 
  
   
   



  
 

 
 
 
 
 


