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SMERNICA  č. 1/2022 

 O OMEŇOVANÍ ÚČINKUJÚCICH 

 NA OBČIANSKYCH OBRADOCH  

A SLÁVNOSTIACH  V OBCI HRACHOVO  

 

 

 

 

 

 



 
 

Časť I. 

Odmeňovanie účinkujúcich na obradoch a slávnostiach 

1. Účinkujúcim na občianskych obradoch alebo slávnostiach prináleží finančná odmena,       

ktorá zohľadňuje čas potrebný na organizačnú prípravu každého obradu (1-2 hod), čas 

skutočného trvania obradu (0,5 hod) a čas potrebný na úpravu zovňajšku (1 hod). 

2. Finančná odmena  za každé jedno účinkovanie účinkujúceho sa   u r č u j e 

nasledovne: 

a) Sobáše, uvítanie detí do života, oslava životných jubileí a iné slávnostné podujatia: 

          - rečník (vrátane spracovania príhovoru)  16,00 € hrubá mzda za obrad  

          - matrikár                                                   16,00 € hrubá mzda za obrad    

          - hudobník                                                 11,50 € hrubá mzda  za obrad         

          - spevák                                                     11,50 € hrubá mzda za obrad    

          - recitátor                                                   11,50 € hrubá mzda za obrad   

          - zápis do pamätnej knihy                          7,00 € hrubá mzda za každý zápis 

      b) Pohreby 

           - smútočný rečník                                    17,00 € hrubá mzda za obrad 

           - hudobník                                               11,50 € hrubá mzda za obrad         

          - spevák                                                    11,50 € hrubá mzda za obrad    

          - recitátor                                                  11,50 € hrubá mzda za obrad   

  

3. Účinkujúci sú odmeňovaný polročne, resp. ročne. Podkladom na vyplatenie odmeny je 

výkaz. 

4. Výkaz účinkujúcich vypracuje matrikárka. 

 

Časť II. 

Mimoriadna finančná odmena 

1. Za mimoriadnu kvalitu práce, iniciatívu účinkujúcich a členov ZPOZ, reprezentáciu 

obce na súťažiach, tvorbu nových scenárov, príhovorov, hudby, prípravu a prácu 

s deťmi je možné udeliť mimoriadnu finančnú odmenu. O výške odmeny rozhoduje 

starosta obce. 

 

                                                        Časť III. 

Paušálny príspevok 

1. Účinkujúcim na občianskych obradoch a slávnostiach (rečník, matrikár) sa poskytuje 

príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku paušálny 

príspevok za každé účinkovanie vo výške 5,80 € hrubá mzda. 

2. Účinkujúcim (rečník, matrikár) sa poskytuje paušálny príspevok za každý sobáš mimo 

sobášnej miestnosti vo výške: 5,80 € hrubá mzda. 

 

 

 



 
 

 

Časť IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto Smernicu schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 12.12.2022 uznesením číslo 

29/12/2022 a nadobúda účinnosť 01.01.2023. 

 

 

 

 

                                                                                     ..................................... 

                                                                                           Ondrej Knechta 

                                                                                             Starosta obce  


