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Zbor pre občianske záležitosti v Krajnom (ďalej len „ZPOZ“) je súčasťou
Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v Slovenskej republike, ktoré je
dobrovoľnou organizáciou – občianskym združením. Je to dobrovoľný kolektív vytvorený
za účelom zabezpečenia občianskych obradov a slávností na princípe demokracie a úcty
k človeku.

Obsahové zameranie:
ZPOZ bude zabezpečovať:
− uvítanie detí do života,
− uzavretie manželstva,
− občianske pohreby, pamiatka zosnulých,
− zlaté a strieborné svadby,
− stretnutie s dôchodcami.
Uvítanie detí do života:
− každé dieťa dostane kvety + darček v hodnote do 500,-Sk.
Uzavretie manželstva:
− novomanželia dostanú kvety + darček v hodnote do 500,-Sk.
Občianske pohreby:
− účinkujúci položia kvety v hodnote 150,-Sk.
Zlaté a strieborné svadby:
− jubilujúci manželia dostanú kvety + darček v hodnote do 500,-Sk.
Stretnutie s dôchodcami:
− jubilanti (dôchodci) dostanú darček v hodnote do 200,-Sk.

Organizačné zabezpečenie ZPOZ:
Predsedom ZPOZ je starosta obce. Členmi sú: pracovníčka kultúry obecného úradu (ďalej
len „OÚ“), matrikárka, rétori, speváci, hudobníci, recitátori, výtvarníci, fotografi a kronikári.
Matrikárka alebo poverený pracovník zodpovedá za:
− včasné predkladanie termínov jednotlivých akcií,
− sledovanie rozpočtu jednotlivých kapitol,
− predkladanie faktúr k likvidácií,
− spísanie dohody o činnosti pre písanie kroník a pamätných kníh,
− propagáciu činnosti ZPOZ,
− zabezpečenie kultúrneho programu na jednotlivé akcie,
− rozpis služieb na jednotlivé mesiace a jeho doručenie jednotlivým účinkujúcim,
− pozvanie občanov na jednotlivé akcie,
− objednávanie kvetov,
− nákup darčekov,
− čistotu a skrášľovanie obradnej siene,
− vedenie skladovej evidencie,
− kvalitu a úroveň jednotlivých obradov,
− spracovanie podkladov pre finančné vyúčtovanie za kalendárny rok pre účinkujúcich na
obradoch a slávnostiach,
− predkladanie správ o činnosti ZPOZ.

Finančné zabezpečenie činnosti ZPOZ:
Spôsob odmeňovania:
Odmeňovanie členov ZPOZ sa uskutočňuje na základe dohody o pracovnej činnosti
uzavretej medzi účinkujúcim a OÚ s týmito sadzbami:
sobášiaci: - platí OÚ
matrikárka: - platí OÚ
recitátor:
hudobník:
spevák:
rétor:
výtvarník:
fotograf:
kronikárka:
kronikár:

- 150,-Sk za jednu akciu, ktorá sa zvyšuje o 75,-Sk za každú ďalšiu,
- 150,-Sk za jednu akciu, ktorá sa zvyšuje o 75,-Sk za každú ďalšiu,
- 150,-Sk za jednu akciu, ktorá sa zvyšuje o 75,-Sk za každú ďalšiu,
- 200,-Sk za jeden pohreb alebo akciu, za každú ďalšiu je 100,-Sk,
- 300,-Sk za stranu, aj za každú začatú,
- 150,-Sk za jednu akciu, za každú ďalšiu 75,-Sk,
- za písanú stranu ručne aj za každú začatú stranu v kronike 300,-Sk,
- po schválenej a zapísanej strane a za každej začatej strane v kronike 300,Sk.

V mesiaci december v kalendárnom roku predkladá matrikárka alebo poverený
pracovník ekonómke OÚ pracovný výkaz, spracovaný za uplynulé obdobie a podpísaný
starostom obce.

Skladová evidencia:
Za skladovú evidenciu ZPOZ zodpovedá matrikárka alebo poverený pracovník.
Každoročne na konci roka sa vykoná inventúra skladových zásob, ktorú vykoná
inventarizačná komisia menovaná starostom obce.

Dokumentácia ZPOZ:
−
−

Jednotlivé akcie a obrady sú zaznamenávané v pamätných knihách obce Krajné.
Všetky akcie, ktoré vykonávajú účinkujúci v ZPOZ sú zapísané v knihe podľa
jednotlivých mesiacov.

Záverečné ustanovenie:
V prípade vyskytovania sa nových činností nezahrnutých v týchto zásadách budú
tieto zásady podľa potrieb doplnené.
Schválené na OZ v Krajnom dňa 18. 04. 2007.

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Zloženie ZPOZ:

1. Ing. Vladislav Šuster – starosta obce (sobášiaci), predseda ZPOZ
2. Mgr. Danka Marková – kronikárka (sobášiaca)
3. Ing. Ivan Janeka – sobášiaci
4. Miroslava Matejovičová – matrikárka
5. Jana Hudecová – zástupkyňa matrikárky, recitátorka
6. Andrea Batková – recitátorka
7. Miriam Bukovčanová – recitátorka
8. Božena Poláková – recitátorka
9. Štefan Horák – rečník, recitátor
10. Zuzana Valášková – hudobníčka
11. Jaroslav Mramúch – hudobník
12. Renáta Kubišová – speváčka
13. Ivan Gálik – fotograf, kronikár
14. RNDr. Ladislav Gergel – fotograf
15. Štefan Pavelka – pamätná kniha (výtvarník)
16. Pavel Mockovčiak - hudobník

