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MESTO SNINA

SMERNICA
o odmeňovaní členov Zboru pre občianske záležitosti
mesta Snina v súvislosti s vykonávaním obradov
a slávností na území mesta Snina
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§1
Základné ustanovenia
1. Smernica o odmeňovaní členov Zboru pre občianske záležitosti mesta Snina v súvislosti
s vykonávaním obradov a slávností na území mesta Snina (ďalej len „smernica“) je
vydávaná za účelom úpravy činnosti Zboru pre občianske záležitosti mesta Snina (ďalej len
„ZPOZ“), výšky a pravidiel poskytovania odmien členom ZPOZ.
2. Činnosť ZPOZ mesta Snina, vrátane materiálneho zabezpečenia (nákup upomienkových
predmetov, kvetov a pod.) je financovaná z rozpočtu mesta Snina, ktorý schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo v Snine.

§2
Občianske obrady a slávnosti
1. Občianskymi obradmi sú:
a) uvítanie detí do života,
b) sobáš,
c) pohreb.
2. Občianskymi slávnosťami sú:
a) individuálne uvítanie dieťaťa do života,
b) životné jubileá,
c) jubilejné sobáše,
d) slávnostný zápis snúbencov do pamätnej knihy mesta pred uzatvorením cirkevného
sobáša,
e) slávnostný zápis novomanželov po uzatvorení manželstva,
f) prijatia skupín obyvateľov z mesta Snina, územia SR a zo zahraničia,
g) prijatia významných osobností mesta Snina, SR a zo zahraničia,
h) prijatia osobností spoločenského, kultúrneho, športového, hospodárskeho, politického
a ďalších oblastí života SR a zahraničia,
i) významné spoločenské udalosti a výročia mesta, resp. štátu,
j) spomienkové (pietne) slávnosti,
k) stužkové slávnosti,
l) príležitostné slávnosti.
§2
Zbor pre občianske záležitosti mesta Snina a odmeňovanie jeho členov
1. ZPOZ mesta Snina organizuje a spoluorganizuje občianske obrady a slávnosti uvedené v § 2
tejto smernice.
2. Zloženie ZPOZ:
a) sobášiaci (primátor mesta Snina, zástupca primátora mesta Snina a poslanec, resp.
poslanci Mestského zastupiteľstva v Snine, ktorý sú poverení Mestským zastupiteľstvom
v Snine vykonávať občianske obrady a slávnosti),
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b) rečník na smútočných obradoch,
c) matrikárky,
d) speváci,
e) hudobníci,
f) recitátori,
g) zvukový technik,
h) asistenti.
Celkový priebeh, ako aj účasť konkrétnych členov ZPOZ na občianskom obrade, resp.
slávnosti určuje matrikárka, ktorá je zároveň koordinátorkou zodpovednou za organizáciu
občianskych obradov a slávností.
Členovia ZPOZ sú odmeňovaní takto:
a) odmena za účasť na občianskom obrade, resp. slávnosti - 5 €/hod.,
b) ošatenie - 5 €/1 občiansky obrad, slávnosť.
Ak členom ZPOZ je zamestnanec mesta Snina, za účasť na občianskych obradoch
a slávnostiach počas pracovnej doby mu odmena nepatrí.
Na účely spracovania odmien sa o účasti členov ZPOZ vedie evidencia, za ktorú zodpovedá
matrikárka.
Odmeny členom ZPOZ v zmysle článku 4 tohto paragrafu sú spracovávané matrikárkou na
základe skutočne vykonaných obradov a slávností a vyplácajú sa raz ročne k 31. 12. za
príslušný kalendárny rok.

§3
Záverečné ustanovenia
1. Uzavretie manželstva na Matričnom úrade mesta Snina sa vykonáva v dňoch štvrtok
a sobota v čase dohodnutom s matrikárkou mesta Snina.
2. Ďalšie obrady a slávnosti uvedené v § 2 tejto smernice, vrátane uzavretia manželstva mimo
určené dní sa vykonávajú podľa potreby, resp. vopred určeného plánu, po dohode
s matrikárkou.
3. Smernica o odmeňovaní členov Zboru pre občianske záležitosti mesta Snina v súvislosti
s vykonávaním obradov a slávností na území mesta Snina bola schválená uznesením
Mestského zastupiteľstva v Snine č. 125/2011, dňa 28. 11. 2011 a nadobúda účinnosť
01. 01. 2012.
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