
Zásady a financovanie Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie 

obradov a slávností na území mesta Rajec 

 

Prvá časť 

Všeobecné ustanovenia 
 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec vydáva „Zásady a financovanie Zboru pre 

občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Rajec (ďalej len 

zásady), ktoré upravujú činnosť zboru pre občianske záležitosti (ďalej len ZPOZ), výšku 

a pravidlá poskytovania odmien a príspevkov členom ZPOZ a územnú pôsobnosť. 

 

Článok 2 

Názov, sídlo, pôsobnosť, poslanie 

 

1. Zbor pre občianske záležitosti mesta Rajec. 

2. Sídlom ZPOZ je Mesto Rajec. 

3. Pôsobnosť ZPOZ sa vzťahuje na územie mesta Rajec. 

4. ZPOZ mesta Rajec organizuje a zabezpečuje občianske obrady, slávnosti a ďalšie 

významné podujatia. 

5. ZPOZ pôsobí na zásadách dobrovoľnosti, vyvíja záujmovo spoločenskú, nepolitickú 

činnosť a usiluje o vlastný rozvoj. 

 

Článok 3 

Organizácia ZPOZ 

 

1. ZPOZ tvoria občania mesta, volení predstavitelia mesta a vybraní zamestnanci mesta, 

ktorí plnia úlohy, súhlasia so zásadami činnosti ZPOZ mesta Rajec a zapájajú sa do 

podujatí, ktoré zbor zabezpečuje. 

2. ZPOZ sa skladá zo: 

a) sobášiacich (primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a osoby, ktoré sú 

poverené mestským zastupiteľstvom vykonávať občianske obrady a slávnosti) 

b) účinkujúcich – recitátori, hudobníci, speváci a pod. 

c) koordinátora, ktorý zodpovedá za organizáciu a priebeh konkrétneho podujatia 

vedie celkovú agendu ZPOZ, t.j. evidenciu obradov,  ich organizáciu, zvoláva  

členov ZPOZ na jednotlivé podujatia, nakupuje darčeky a kvety na obrady,  

vypracováva podklady pre odmeňovanie členov ZPOZ. 

3. Členstvo v ZPOZ je dobrovoľné. 

4. Účinkovanie ZPOZ na obradoch a slávnostiach je odmeňované v zmysle týchto zásad.  

 

Článok 4 

Základné občianske obrady a slávnostné podujatia a ich náplň 

 

1. Uzavretie manželstva pred matričným úradom 

a) vykonáva sa slávnostným spôsobom v zmysle príslušných ustanovení Zákona 

o rodine č. 36/2005 Z.z. v platnom znení 

b) vykonáva sa v dňoch schváleným Mestským zastupiteľstvom v Rajci, a to: 



- piatok v čase od 13.00 h 

- sobota v čase od 13.00 h 

na základe žiadostí doručených Mestu Rajec – matričnému úradu (ďalej len matrika), 

alebo v mimoriadnom prípade na základe povolenia primátora mesta 

b) obrad sa vykonáva v obradnej sieni Radnice mesta Rajec, Námestie SNP 1/1,  

c) prípravu obradu a organizačné zabezpečenie vykonáva poverený člen ZPOZ, 

d) obrad vykonáva sobášiaci, počas obradu používa štátny symbol – trikolóru so 

štátnym znakom, 

e) obradu sa ďalej zúčastňuje : 

✓ koordinátor, 

✓ podľa potreby ďalší účinkujúci (speváci, recitátori, hudobníci ...). 

 

2. Uzavretie manželstva pred matričným úradom mimo obradnej miestnosti 

a) vykonáva sa na základe písomnej žiadosti snúbencov, 

b) súhlas k uzavretiu manželstva mimo obradnej miestnosti udeľuje primátor 

mesta a matričný úrad, 

c) obradu mimo obradnej miestnosti sa zúčastňuje zo strany mesta sobášiaci,     

matrikárka, v prípade potreby recitátor a hudobník. 

 

3. Smútočný pohreb – posledná rozlúčka 

a) vykonáva sa v prípade potreby občianskej rozlúčky, alebo smútočného príhovoru 

za Mesto Rajec, 

b) zabezpečuje ju poverený člen ZPOZ v súčinnosti s pozostalými, 

c) obradu sa zúčastňuje: 

✓ rečník, 

✓ hudobník, 

✓ v prípade potreby koordinátor. 

 

4. Uvítanie dieťaťa do života spojené so slávnostným zápisom do pamätnej knihy 

a) vykonáva sa slávnostným spôsobom pre dieťa s trvalým pobytom v meste Rajec 

b) vykonáva sa hromadne na základe žiadosti rodičov (príloha č. 1) a súhlasu so 

spracovaním osobných údajov (príloha č. 2). Na základe dohody s rodičmi je 

možné vykonať individuálny obrad. 

c) vykonáva sa v pracovných dňoch, prípadne podľa dohody 

d) vykonáva sa v obradnej sieni Radnice  mesta Rajec, 

e) prípravu obradu a jeho organizáciu zabezpečuje a zodpovedá  poverený člen 

ZPOZ, 

f) zúčastňuje sa ho: 

✓ slávnostný rečník, 

✓ ďalší účinkujúci (hudobník, recitátor, deti ZŠ), 

✓ koordinátor. 

 

5. Výročné svadby 

a) sa vykonávajú len na základe písomnej žiadosti jubilantov, resp. ich potomkov, 

b) obrad sa vykonáva v obradnej sieni Radnice mesta Rajec, 

c) obrad sa vykonáva pre manželov, ktorí spolu prežili: 

✓ 40 rokov – rubínová svadba 

✓ 50 rokov – zlatá svadba, 

✓ 60 rokov – diamantová svadba, 



d) prípravu obradu organizačne zabezpečuje a zodpovedá  poverený člen ZPOZ, 

zúčastňuje sa ho  rečník, koordinátor, podľa potreby sú prizvaní recitátori, 

hudobníci. 

 

6. Iné slávnostné podujatia 

ZPOZ zabezpečuje aj iné slávnostné podujatia, ktoré vychádzajú z konkrétnych 

požiadaviek občanov mesta, na ktorých sa zúčastňuje rečník, koordinátor a podľa potreby 

recitátor, hudobník. 

 

Druhá časť 

Financovanie ZPOZ 

 
Článok 5 

Materiálne zabezpečenie 

 

1. Činnosť ZPOZ  je financovaná z rozpočtu Mesta Rajec, ktorý každoročne schvaľuje   

mestské zastupiteľstvo. 

2. Materiálne zabezpečenie obradov a slávností (nákup upomienkových predmetov, 

kvetov a pod.) zabezpečuje poverený člen ZPOZ v hodnote: 

a) uzavretie manželstva, (kytica, prípitok) do 15 €, 

b) slávnostné uvítanie detí, (kvet, darček) do 10 €, 

c) rozlúčka so zosnulým, (kytica) do 10 €, 

d) výročné svadby, ( kytica, darček) do 15 €, 

e) iné slávnosti, (občerstvenie) do 3 €/na osobu. 

 

Článok 6 

Odmena za účasť na obradoch a slávnostiach 

 

1. Za vykonané občianske obrady a rodinné slávnosti prislúcha členom ZPOZ finančná 

odmena, a to nasledovne: 

- sobášiacim,  rečníkom, recitátorom, hudobníkom, koordinátorom na obradoch     

a slávnostiach za účasť vo výške 30 €  za  jeden obrad. 

 

2. Odmena členom ZPOZ sa vypláca spravidla 1-krát ročne na základe predloženého 

výkazu účinkovania členov ZPOZ. 

3. V prípade, že sa obrad koná v deň, ktorý pripadá na deň štátneho sviatku, deň 

pracovného pokoja (na základe súhlasu primátora), odmena sa zvyšuje o 100%. 

 

Článok 7 

Príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku 

 

1. Sobášiacim, rečníkom, recitátorom a hudobníkom na občianskych obradoch sa vypláca 

príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku, ak je 

činný pri občianskom  obrade a slávnosti paušálny ročný príspevok vo výške maximálne 

150,00 €. 

2. Koordinátorovi na občianskych obradoch sa vypláca príspevok na úhradu zvýšených  

výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku, ak je činný pri občianskom obrade 

a slávnosti paušálny ročný príspevok vo výške maximálne 50,00 €. 

3. Príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku sa vypláca 1-

krát ročne, pričom hodnotené obdobie je od 01.01. do 31.12. kalendárneho roku.  



 

Článok 8 

Poplatky za uskutočnenie občianskych obradov 

 

1. Pri individuálnom uvítaní dieťaťa do života zákonný zástupca dieťaťa hradí všetky 

skutočné náklady spojené s vykonaním individuálneho obradu. 

2. Poplatok za uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti je stanovený 

Zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Snúbenci hradia všetky ostatné 

skutočné náklady spojené s vykonaním sobášneho obradu. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zásady a financovanie Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov 

a slávností na území mesta Rajec boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Rajci č. 28/2020 zo dňa 27. februára 2020 a nadobúdajú účinnosť dňom 1.marca 2020. 

2. Prijatím týchto zásad sa rušia Zásady a financovanie Zboru pre občianske záležitosti na 

vykonávanie obradov a slávností na území mesta Rajec, ktoré boli schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 94/2017 zo dňa 14.12.2017. 

 

 

 

                                                                                         Ing. Milan Lipka 

                                                                                          primátor mesta 

 

 

 

 


