Poriadok odmeňovania za výkon občianskych obradov a slávností
Čl. 1
Občianske obrady vykonávajú:
a) obradkonajúci - osoby schválené Mestským zastupiteľstvom v Partizánskom,
b) zamestnanci mesta (matrikárky),
c) ostatní účinkujúci (napr. hudobný doprovod, recitátor, spevák).
Čl. 2
1. Na úhradu zvýšených výdavkov spojených s výkonom občianskych obradov a slávností mesto
poskytuje paušálny peňažný príspevok na ošatenie (ošatné) a úpravu zovňajšku nasledovne:
pre obradkonajúcich a matrikárky
pre ostatných účinkujúcich

400 € /rok
220 €/rok

2. Nárok na ošatné pre ostatných účinkujúcich vzniká na základe odpracovania minimálne troch
obradných dní v kalendárnom roku. Mesto poskytne zálohu vo výške max. 50% príspevku po
uplynutí I. polroka bežného roka. Vyúčtovanie sa uskutoční v mesiaci december bežného roka.
Obradkonajúcim a zamestnancom mesta sa ošatné vypláca spravidla v I. štvrťroku bežného roka.
Vyúčtovanie sa uskutoční v mesiaci december bežného roka.
3. Odmena za vykonanie obradu pre obradkonajúcich je stanovená na 12 € za jeden obrad. Odmena
zahŕňa aj prípravu na obradný deň. Odmena je predmetom zákonných sociálnych a zdravotných
odvodov a zdanenia.
4. Odmena pre obradkonajúcich sa vypláca na základe uznesenia 1/XII/2014/C z ustanovujúceho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom, ktoré schválilo obradkonajúcich na volebné
obdobie 2014-2018.
5. Odmena za účinkovanie na obrade pre ostatných účinkujúcich je stanovená na 10 € za jeden
obrad a účinkujúceho.
6. Odmena pre účinkujúcich sa vypláca na základe dohody uzatvorenej podľa príslušných
ustanovení Zákonníka práce a zahŕňa aj prípravu na obradný deň. Odmena je predmetom zákonných
sociálnych a zdravotných odvodov a zdanenia.
7. Zamestnanci mesta – matrikárky - majú úkony pri obradoch posudzované ako prácu nadčas.
8. Odmena za výkon občianskych obradov sa vypláca na základe výkazu o uskutočnených obradoch
za daný mesiac vo výplatnom termíne, ktorý nasleduje po skončení tohto mesiaca.
Čl. 3
Tento poriadok odmeňovania bol schválený uznesením MsZ č. 596/XII/2017 dňa 12.12.2017
a účinnosť nadobúda od 1.1.2018 a zároveň sa ruší Poriadok odmeňovania za výkon občianskych
obradov a slávností zo dňa 13.1.2015.
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