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Primátor Mesta Banská Bystrica v zmysle § 23 ods. 15 Rokovacieho poriadku Mestského zastupitel'stva v

Banskej Bystrici vydáva toto Uplné znenie Zásad zabezpecovania obcianskych obradov a slávností

v meste Banská Bystrica, ako vyplyva zo zmien a doplnení vykonanych uznesením Mestského

zastupitel'stva v Banskej Bystrici c. 441/2016 z 19.4.2016.

C1.I

Vseobecné ustanovenia

1. Tieto zásady upravujú zabezpecovanie obcianskych obradov a slávností v meste Banská

Bystrica. Spresñujú ich organizovanie, priebeh, materiálne zabezpecenie a odmeñovanie osób,

ktorí vykonávajú obcianske obrady a slávnosti.

2. Mesto Banská Bystrica zabezpecuje pre obyvatel'ov mesta obcianske obrady a obcianske

slávnosti ( d'alej len ,,obrady"):

a) uzavretie manzelstva

b) uvítanie detí do zivota

c) zivotné jubileá

d) jubilejné svadby

e) prüezitostné podujatia

3. Obrady uzatvorenia manzelstva sa vykonávajú na Radnici v Sobásnej sieni, Nám. SNP-1 (d'alej

len ,,Radnica") a v prvy tyzdeñ v mesiaci iba na základe poziadavky snúbencov aj vo Vel'kej

sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici (d'alej len ,,VePká sien MsÚ"), a to v sobotu od 15.00

hod. do 19.00 hod. a posledny piatok v mesiaci od 13.00 hod. do 17.00 hod. len vo Vel'kej sieni

MsÚ. Pocas státnych sviatkov a v nedeFu sa obrady nevykonávajú.

C1.II

Osoby vykonávajúce obcianske obrady a slávnosti

Osobami, ktoré vykonávajú obcianske obrady a slávnosti sú:

a) primátor mesta

b) poslanci, poverení mestskym zastupitel'stvom uzatváraf manzelstva (d'alej sobásiaci)

c) zamestnanci Matricného úradu a Mesta Banská Bystrica, ktorym tato cinnost' vyplyva z

pracovnej náplne

d) d'alsie osoby, ktoré úcinkujú na obcianskych obradoch a slávnostiach na základe dohod o

úcinkovaní ako recník /okrem sobásov/, hudobník, spevák, recitátor, obradník a pod.(d'alej

úcinkujúci).
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Evidenciu uskutocnenych obcianskych obradov a slávností, na základe ktorej sú odmeñovaní

úcinkujúci na obradoch, vedie Matricny úrad.

CL III

Uzatvorenie manzelstva

1. Obrad uzatvorenia manzelstva pred matricnym úradom sa vykonáva slávnostnym spósobom v

zmysle príslusnych ustanovení zákona c. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorsích predpisov.

2. Miestom konania obcianskych obradov je úradne urceny priestor Vel'kej siene MsU v Banskej

Bystrici a Radnice. Za uzavretie manzelstva na Radnici sa vyberá osobitny poplatok 20,- €.

3. Uzatvorif manzelstvo mozno aj na inom vhodnom mieste v rámci matricného obvodu Banská

Bystrica. Iné miestnosti alebo priestory ako v bode 2 tohto clánku mózu slúzif na uzatvorenie

manzelstva len vtedy, ak sú zárukou zachovania dóstojnosti a slávnostného charakteru obradu,

neohrozujú zivot alebo zdravie snúbencov ako aj zástupcov Mesta Banská Bystrica alebo

majetok Mesta Banská Bystrica a zároveñ s tym súhlasí matricny úrad a sobásiaci.

4. Matricny úrad je oprávneny ziadaf od snúbencov písomné potvrdenie vlastníka, nájomcu,

prevádzkovatel'a, prípadne správcu miesta o súhlase konania sobásneho obradu.

5. Za uzatvorenie manzelstva v miestnostiach alebo priestoroch podl'a bodu 3 tohto clánku Mesto

Banská Bystrica v súlade s príslusnou polozkou sadzobníka správnych poplatkov podl'a zákona

c. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorsích predpisov (d'alej len ,,zákon"),

vyberá stanoveny správny poplatok.

6. Obrad uzatvorenia manzelstva sa koná v polhodinovych intervaloch v Radnici a vo Vel'kej sieni

v závislosti od hodiny prvej podanej ziadosti o uzavretie manzelstva. Obrady na inom vhodnom

mieste podl'a bodu 3 tohto clánku sa konajú v hodinovych intervaloch pred konaním prvého

obradu alebo po vykonaní posledného obradu urceného v zmysle prvej vety.

7. Na iny den v tyzdni alebo iny cas ako v Cl. I, bod. 3 sa vyzaduje predchádzajúci súhlas

sobásiaceho a matricného úradu. Za uzavretie manzelstva mimo doby urcenej v Cl. I} bod.3

Mesto Banská Bystrica v súlade s príslusnou polozkou sadzobníka správnych poplatkov podl'a

zákona vyberá stanoveny správny poplatok.

8. Osobitny poplatok uvedeny v bode 2 tohto clánku sú povinní ziadatelia o uzavretie manzelstva

uhradit' v den prevzatia sobásneho listu po vykonaní obradu.

9. V záujme zachovania dóstojného priebehu svadobného obradu zamestnanec Mesta Banská

Bystrica (obradm'k) urcí miesto, z ktorého je dovolené fotografovaf aíebo vyhotovovaf

videozáznam.

10. Matricny úrad na sobas mimo matricného miesta v zmysle zákona 36/2005 Z.z. zabezpecí

prítomnost' primátora, alebo poslanca povereného vykonávaním obcianskych obradov,

matrikára.
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Cl. IV

Zivotné jubileá a jubilejné svadby

1. Mesto Banská Bystrica vykonáva pre obyvatel'ov slávnostné obrady a blahozelania pri

zivotnych jubileách (80, 85, 90, 95, 100 rokoch) a jubilejné svadby - strieborné (po 25.

rokoch), zlaté (po 50. rokoch), diamantové (po 60. rokoch).

2. Obrady podl'a bodu 1 tohto clánku sa vykonávajú:

a) pre clenov Dennych centier v meste Banská Bystrica

b) po oznámení poslancami MsZ v Banskej Bystrici z príslusného volebného obvodu

c) pre obyvatel'ov domova dóchodcov v mesíe Banská Bystrica

d) po oznámení rodinnymi príslusníkmi (prípadne inymi obcanmi) návstevou v domácnosti

alebo slávnostnym obradom vo Vel'kej sieni MsÚ prípadne na Radnici

C1.V.

Vecné dary

Pre jubilantov a pozvanych obyvatel'ov na obrad móze Mesto Banská Bystrica zo svojho

rozpoctu poskytnúf kvety a vecné darceky, a to nasledovne:

a) uvítanie detí do zivota - pamatná knizka, pamatny list, kvet, financná hotovost' v

maximálnej hodnote do 50 €,

b) sobase - vecny dar pre snúbencov v maximálnej hodnote do 16,50 €

c) jubilejné sobase - kvety, darcekovy balík v celkovej maximálnej hodnote do 30,- €

d) zivotné jubileum 100 rocnym obcanom - kvety a darcekovy balík v celkovej maximálnej

hodnote do 35 €,

e) zivotné jubileá pre obcanov (95, 90 rocnych) - kvety a darcekovy balík v celkovej

maximálnej hodnote do 25,- €,

f) zivotné jubileá pre obcanov (85, 80 rocnych) - kvety a darcekovy balík v celkovej

maximálnej hodnote do 20,- €,

g) prílezitostné podujatia v Dennych centrách (Den matiek, Den zien, oslavy menín a

narodenín, Vianoce a pod.) - 1 kvet pre oslávenca,

h) prílezitostné oslavy - kvety v maximálnej hodnote do 40,- €,

i) pohreby obyvatel'ov mesta ktorí sa zaslúzili o rozvoj mesta - ~ kvety v maximálnej hodnote

do40,-€,

j) financná hotovosf 1. narodenému diefafu v roku vo vyske 200 €.
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C1.VI

Odmeñovanie osob vykonávajúcich obcianske obrady a slávnosti

1. Úcinkujúcim prinálezí za obrad fmancná odmena, ktorá zohl'adñuje cas potrebny na
organizacnú prípravu kazdého obradu (0,5 hod.), cas potrebny na úpravu zovñajsku a osobnú

prípravu (1 hod.), teda spolu 1,5 hodiny v jednom kalendámom dni bez ohl'adu na pocet
obradov v tomto dni a cas skutocného trvania obradov. Na priznanie vysky odmeny je

rozhodujúca takto upravená doba trvania obradu a slávnosti.

2. Ucinkujúci sú odmeñovaní mesacne na základe dohód o vykonaní práce v súlade s aktuálnymi
právnymi predpismi

3. Na základe podkladov vypracovanych príslusnym organizacnym útvarom mestského úradu o

skutocnom poete odpracovanych hodín sa úcinkujúcim vyplácajú stanovené odmeny z rozpoctu
Mesta Banská Bystrica prostredníctvom zmlúv o pracovnej cinnosti

4. Pre jednotlivych úcinkujúcich na obradoch sa urcuje nasledovny honorár na jednu hodinu
/vyska percentuálneho podielu zo mzdy v národnom hospodárstve:

a) hudobník 1;5 %

b) spevák ls5%

c) recitátor 1,5%

d) reeník (okrem sobásov) 1,5%

e) tajomník ZPOZ 1,5%

f) zdravotná sestra (uvítanie detí) 1,0%

g) obradník ls0%

5. Zamestnanci Mesta Banská Bystrica (matrikárky, správcovia Radnice), ktorí sa budú

zúcastñovaf na obcianskych obradoch si budú uplatñovaf mzdové nároky v zmysle Zákonníka
práce.

6. Primátor a poslanci MsZ poverení vykonávaním uzavretia manzelstva (d'alej len poslanci) sú
odmeñovaní raz stvrt'rocne na základe schválenych zásad odmeñovania poslancov MsZ.

7. Vytvarník pamatnej knihy je odmeñovany sumou 3,- € za 1 stranu.

8. K odmenám sobásiacim poslancom patrí príplatok na úhradu nákladov súvisiacich s
úcinkovaním vo vyske 8,50 € za kazdy den úcinkovania bez ohl'adu na pocet obradov.
Príplatok je vyplácany samostatne raz stvrt'rocne.
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Él. VII
Pausálny príspevok na osatenie

Osobám, ktoré organizacne a vykonne zabezpecujú obrady, poskytuje Mesto Banská Bystrica zo

svojho rozpoctu na úhradu zvysenych vydavkov na osatenie a úpravu zovñajsku pausálny

príspevok raz rocne a to v nasledovnej vyske:

a) sobásiaci 230 fc

b) matrikárky 230 €

c) tajomník ZPOZ (vsetky obrady) 230 €

d)recníkpod podmienkou úcinkovania minimálne na 30 obradoch za 1 rok 230 €

Cl. VIII

Záverecné ustanovenie

1. Zrusuje sa:

a) Zásady zabezpecovania obcianskych obradov a slávností v meste Banská Bystrica schválené

uznesením MsZ c. 37/2011 dña 27. 3 .2011

b) Dodatok c. 1 Zásad zabezpecovania obcianskych obradov a slávností v meste Banská

Bystrica schváleny uznesením MsZ c. 391/2012 zo dña 21. 2 .2012

2. Tieto Zásady zabezpecovania obcianskych obradov a slávností v meste Banská Bystrica boli

schválené uznesením MsZ c. 161/2015 dña 23.6.2015 a nadpbudli úcinnosf dñom 1.augusta

2015 okrem bodu 4, Cl. VI., ktory nadobudol úcinnosf od 1.1.2016.

3. Dodatok c. 1 k Zásadám bol schváleny uznesením c. 441/2016 dña 19.4.2016 a nadobudol

úcinnosf dñom 1.5.2016.

Jan Nosko

primátor mesta


