MESTO KROMPACHY
Doplnok č. 1
Štatútu Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch

Čl. 1
Štatút Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch, schválený
uznesením mestského zastupiteľstva č. 15/B.16 z 11. decembra 2019, sa mení takto:
Článok IV vrátanie nadpisu znie:
„Článok IV
Odmeňovanie členov ZPOZ
Odmeňovanie členov ZPOZ je závislé od finančných možností mesta a schváleného rozpočtu.
Odmena členov ZPOZ sa vypláca na základe uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti – pravidelný
príjem – je vyplácaná mesačne vo výplatných termínoch organizácie za príslušné mesiace.
Účasť na jednotlivých podujatiach ZPOZ eviduje zapisovateľka. K vyplateniu odmien predkladá
mesačné pracovné výkazy oddeleniu, ktoré pripravuje výplaty miezd zamestnancov.
Na základe celoročných výsledkov práce ZPOZ môže členom ZPOZ udeliť primátor mesta na návrh
predsedu
ZPOZ
mimoriadne
finančné
odmeny
v súlade
s
rozpočtom
mesta.
Členovia ZPOZ účinkujúci na podujatí sú povinní dostaviť sa na podujatie minimálne 15 minút
pred jeho začiatkom.
Odmena za jeden obrad:
1. Sobáš:
a) sobášiaci určený z radov poslancov
10,00 €
b) účinkujúci
10,00 €
c) uvádzanie
10,00 €
2. Uvítanie dieťaťa:
a) príhovor
10,00 €
b) účinkujúci
10,00 €
c) uvádzanie
10,00 €
3. Občiansky pohreb:
a) príhovor
15,00 €
b) účinkujúci
10,00 €
4. Ďalšie obrady a slávnosti:
Odmena za príhovor, účinkovanie a uvádzanie
10,00 €
5. Ostatné náhrady:
Prítomným účinkujúcim, pri vykonávaní občianskych obradov a slávností, sa poskytuje z rozpočtu
mesta na úhradu zvýšených výdavkov na úpravu zovňajška a na ošatenie paušálny príspevok
vyplácaný 1x ročne (v mesiaci december príslušného roka), podľa účastí na občianskych obradoch
a slávnostiach takto:
od 5 do 10
15,00 €
od 11 do 20
20,00 €
nad 20 účastí
30,00 €
Odmeňovanie zápisov do pamätnej knihy mesta
25,00 eur/mesiac.
Pri vyslaní člena ZPOZ na odborné školenie, seminár, výmenu skúsenosti a pod., náklady
na cestovné, nocľažné a stravné (pokiaľ nehradí organizátor) uhrádza mesto Krompachy
so súhlasom primátora.
Pre potreby ZPOZ je k dispozícii služobné vozidlo (návšteva jubilantov a pod.).“.
Čl. 2
Na tomto Doplnku č. 1 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 22.12.2020 uznesením
č. 24/B24 a nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
V Krompachoch dňa 22. 12. 2020
Ing. Iveta Rušinová v.r.
primátorka mesta

