Smernica
o financovaní účinkujúcich
pri občianskych obradoch a iných slávnostiach
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
1) Obec Strelníky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v záujme zabezpečenia dôstojného konania občianskych obradov
v obci týmto upravuje financovanie občianskych obradov a iných slávností organizovaných
obcou.
2) Obec Strelníky zabezpečuje pre obyvateľov obce občianske obrady a iné slávnosti
(ďalej len „obrady“):
a) uvítanie detí do života
b) životné jubileá
c) jubilejné svadby
d) pohreby
e) iné slávnostné a príležitostné podujatia (Mesiac úcty k starším, SNP atď.)
f) evidencia obradov v pamätnej knihe
3) Obrady sa spravidla vykonávajú v budove Kultúrneho domu v Strelníkoch. Vykonávanie
obradov sa nevylučuje aj na iných miestach.
Čl. 2
Odmeňovanie účinkujúcich na obradoch
1) Účinkujúcim na obradoch prináleží finančná odmena, ktorá zohľadňuje čas potrebný na
organizačnú prípravu každého obradu (0,5 hod.), čas potrebný na úpravu zovňajšku a osobnú
prípravu (1 hod.), teda spolu 1,5 hod. v jednom kalendárnom dni, bez ohľadu na počet
obradov v tomto dni a čas skutočného trvania obradov. Na priznanie výšky odmeny je
rozhodujúca takto upravená doba trvania obradu.
2) Účinkujúci sú odmeňovaní polročne na základe zmlúv o pracovnej činnosti.
3) Na základe podkladov vypracovaných povereným zamestnancom obce o skutočnom počte
odpracovaných hodín účinkujúcim sa vyplácajú stanovené odmeny z rozpočtu obce. K
uvedeným odmenám sa k účinkujúcim na obradoch pripočítava osobný príplatok 10 Eur za
každý deň účinkovania bez ohľadu na počet obradov.

4) Pre jednotlivých účinkujúcich na obradoch sa určuje nasledovná odmena na jednu hodinu:
a) hudobník .......................10,- Eur
b) spevák............................10,- Eur
c) recitátor/ka.....................10,- Eur
d) rečník ........................... 10,- Eur
e) ďalší účastník .............. 10,- Eur
f) ozvučenie podujatia ..... 10,- Eur
g) kreslenie a písanie do pamätnej knihy ......... 10,- €/1 strana

Čl. 3
Paušálny príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku účinkujúcich na obradoch
1) Osobám povereným zastupovaním obce, ktoré organizačne a výkonne zabezpečujú obrady
poskytuje obec zo svojho rozpočtu na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu
zovňajšku paušálny príspevok na jeden kalendárny rok, a to nasledovne:
a) starosta obce ............................. 100,- Eur
b) zamestnanec obce ..................... 100,- Eur
c) člen ZPOZ (všetky obrady) ....... 100,-Eur
2) Ostatným účinkujúcim na obradoch poskytuje obec na úhradu zvýšených výdavkov na
ošatenie a úpravu zovňajšku paušálny príspevok raz ročne, a to nasledovne:
a) recitátor/ka .............................100,- Eur
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1) Túto smernicu schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Strelníky na svojom zasadaní dňa
14. 12. 2017, uznesením č. 79/2017.
2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2018.

V Strelníkoch, dňa 15. 12. 2017

starosta obce

