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Návrh  
 

Zásad na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na 
ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych 

obradoch a občianskych slávnostiach 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladateľ:            Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh  
 

 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Mária Zapletalová 
vedúca Matričného úradu 

 - v materiáli 

  
       
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Mária Zapletalová 
vedúca Matričného úradu 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa 
- návrh zásad  

 
  



 

 

  
 
Návrh uznesenia: 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
 
Zásady na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu 
zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych 
slávnostiach, s účinnosťou od 1.októbra 2014. 
 
 
 
 



Dôvodová správa 

Od schválenia Zásad na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených 
nákladov na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytovanie odmeny za účinkovanie na 
občianskych obradoch a občianskych slávnostiach (ďalej len „Zásady“), ktoré boli schválené 
miestnym zastupiteľstvom v roku 2004, doplnené dodatkom č.1 v roku 2005 a dodatkom č.2 
v roku 2009 došlo k zmenám všeobecne záväzných predpisov a interných noriem mestskej 
časti,  preto kvôli prehľadnosti a ucelenosti predkladáme nový návrh Zásad s nasledujúcimi  
zapracovanými zmenami:  

Článok 1: 

- v odseku (1) písmeno b) sa mení  „dohoda o vykonaní práce“ v súlade s platným 
Zákonníkom práce na  „dohodu o pracovnej činnosti“ a „dohodu o brigádnickej práci 
študentov“, vzhľadom k tomu, že ide o pravidelne sa opakujúcu pracovnú činnosť pri 
občianskych obradoch a občianskych slávnostiach; 

- v odseku (3) písmeno b) a d) sa ruší z dôvodu organizačných zmien. 

Článok 2: 

- mení sa v odseku (1), písmena b) suma 150 Eur na 300 Eur. 

Dôvodom uvedenej zmeny je fakt, že od roku 2004 sa mnohonásobne zvýšili náklady na 
ošatenie a úpravu zovňajšku matrikárkam, ktorých povinnosťou pri výkone občianskych 
obradov a občianskych slávností je dôstojne reprezentovať Staré Mesto. 

Podľa § 34 zákona NR SR č. 154/19994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, výkon 
matričnej agendy zo zákona zahŕňa okrem iného povinnú účasť na občianskych obradoch. 

Na výkon matričnej agendy dostáva obec od štátu dotáciu, v ktorej je obsiahnutá suma na 
ošatenie a úpravu zovňajšku. 

- v odseku (2) sa dopĺňa veta : „V prípade, ak matrikárka odpracuje menej ako 5 vykonaných 
obradov za polroka, nemá nárok na paušálnu zložku príspevku.“ 

 

Článok 3: 

- v odseku (1) sa mení dohoda o vykonaní práce, ktorá bola nahradená dohodou o pracovnej  
činnosti a dohodou o brigádnickej práci študentov pre usporiadateľov; 

- slovo „občanom“ sa nahrádza slovom „ usporiadateľom“ a zároveň sa ruší písmeno a) a b).  

Funkcia ceremoniára a účinkujúceho recitátora bola z dôvodu šetrenia zlúčená. Táto práca je 
vykonávaná účinkujúcimi na základe zmluvy o diele  oddelenia  kultúry s občianskym 
združením Cultura Humana, o.z. 



- odsek (3) a (4) sa zlučujú a mení sa schvaľovací proces vyplácania príspevkov pre 
usporiadateľov zo ¼ ročného na mesačný. Mení sa názov zariadenia z Centra hudby na 
„Staromestské centrum kultúry a vzdelávania so sídlom na Ventúrskej ul.č.9.           

Nové znenie odseku (3) bude „ Príspevok sa vypláca mesačne na základe evidencie o účasti 
na občianskych obradoch a slávnostiach, ktorú vedie zodpovedný pracovník Staromestského 
centra kultúry a vzdelávania so sídlom na Ventúrskej ul. č. 9, po overení vedúcim kultúry 
miestneho úradu mestskej časti a po schválení prednostom miestneho úradu mestskej časti. 

- v odseku (4) sa ruší výplatný termín po skončení štvrťroka na „výplatný termín po 
skončení mesiaca“, mení sa názov zariadenia  z Centra hudby na „Staromestské centrum 
kultúry a vzdelávania so sídlom na Ventúrskej ul.č.9. 

Článok 4 sa celý ruší z dôvodu organizačných zmien. 

              Občianske slávnosti (stretnutia s dôchodcami, jubilantmi, s učiteľmi a iné), 
významné spoločenské udalosti, štátne sviatky, slávnostné stretnutia, ocenenia, ktorých 
usporiadateľom je mestská časť, v rámci reorganizácie zabezpečujú a vykonávajú rôzne 
oddelenia miestneho úradu.  

 Pôvodný Článok 5 sa mení na Článok 4, v ktorom sú uvedené zrušujúce ustanovenia  
a stanovená účinnosť navrhovaných Zásad od 1.10.2014. 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

  

  
   

ZÁSADY 
   

na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, 
úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch 

a občianskych slávnostiach 
 
 
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. 
b) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava v znení 
neskorších predpisov 

 
s c h v a ľ u j e 

 
tieto „Zásady na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na 
ošatenie, úpravu zovňajšku za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych 
slávnostiach“ (ďalej len „Zásady“): 
 
 

Čl. 1 
 

(1) Zásady upravujú poskytovanie príspevku: 
 
a) matrikárkam, 
b) občanom, ktorí vykonávajú práce na základe dohody o pracovnej činnosti a dohody 

o brigádnickej práci študentov, 
 
(2) Občianskym obradom je pre účely týchto zásad obrad uzatvárania manželstva. 
 
(3) Občianskou slávnosťou je pre účely týchto zásad: 
 

a) slávnostný zápis dieťaťa, 
b) slávnosť k jubileu uzavretia manželstva, 

 
 

Čl. 2 
 
(1) Príspevok sa poskytuje matrikárkam, ktoré sú činné pri občianskych obradoch 

a občianskych slávnostiach a ktoré robia prípravu pred začiatkom obradu alebo 
slávnosti takto: 
 
a) paušálna zložka príspevku      300,00 Eur, 
b) variabilná zložka – podľa počtu vykonaných obradov   300,00 Eur. 
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(2) Paušálna zložka príspevku sa vypláca polročne vo výške 50 % a je splatná v najbližšom 
výplatnom termíne po skončení polroka a roka. V prípade, ak matrikárka odpracuje menej ako 
5 vykonaných obradov za polroka, nemá nárok na paušálnu zložku príspevku. 

 
(3) Variabilná zložka príspevku sa vypláca za kalendárny rok podľa počtu vykonaných obradov 

a je splatná v najbližšom výplatnom termíne po skončení roka. V prípade, ak matrikárka 
odpracuje menej ako 5 vykonaných obradov, nemá nárok na variabilnú zložku príspevku. 

 
(4) Ak pracovný pomer matrikárky skončí pred uplynutím časového obdobia uvedeného v odseku 

2, vypláca sa len pomerná časť paušálnej zložky príspevku. 
 
(5) Obe zložky príspevku sa vyplácajú na základe evidencie uskutočnených občianskych obradov 

a občianskych slávností, ktorú vedie vedúca Matričného úradu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto (ďalej len „mestská časť“) po overení prednostom miestneho úradu mestskej časti (ďalej 
len „prednosta“) a schválení starostom mestskej časti. 

 
(6) Za včasné predloženie podkladov na vyplatenie oboch zložiek príspevku pre matrikárky, 

zodpovedá vedúca Matričného úradu mestskej časti. 
 
(7) Príspevok podlieha dani z príjmov. 
 

 
Čl. 3 

 
(1) Príspevok sa poskytuje usporiadateľom, ktorí vykonávajú práce na základe dohody o pracovnej 

činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov, a to: 
 
(2) Výška príspevku sa určuje podľa počtu uskutočnených občianskych obradov a občianskych 

slávností nasledovne: 
 

účasť na jednom občianskom obrade a občianskej slávnosti  1,00 Eur. 
 
(3) Príspevok sa vypláca  mesačne na základe evidencie o účasti na občianskych obradoch 

a slávnostiach, ktorú vedie zodpovedný pracovník Staromestského centra kultúry 
a vzdelávania so sídlom na Ventúrskej  9  (ďalej len „Staromestské centrum kultúry  a 
vzdelávania“) po overení vedúcim oddelenia kultúry miestneho úradu mestskej časti 
a po schválení prednostom. 

 
(3) Príspevok je splatný v najbližšom výplatnom termíne po skončení mesiaca. Za včasné 

predloženie podkladov na výplatu príspevku zodpovedá vedúci Staromestského centra kultúry 
a vzdelávania. 

 
(4) Príspevok sa vyplatí aj v tom prípade, ak sa občiansky obrad alebo občianska slávnosť 

neuskutoční bez zavinenia organizácie. 
 
(5) Príspevok podlieha dani z príjmov. 
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Čl. 4 

 
(1) Zrušujú sa Zásady na poskytovanie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na 

ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch 
a občianskych slávnostiach, ktoré boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 82/2004 z 29. júna 2004, v znení dodatku č. 1 schváleného 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto             č. 68/2005 z 
28. júna 2005 a dodatku č. 2 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 129/2009 z 8. decembra 2009. 

 
(2) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1.októbra 2014. 
 
 
 
 
 
   PhDr. Tatiana Rosová 
  starostka mestskej časti 
 
 


