Zásady zabezpečenia občianskych obradov
a rodinných slávností
v obci Rohovce

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Tieto Zásady zabezpečenia občianskych obradov a rodinných slávností v obci Rohovce / ďalej
len „ obec“ /v súlade so zákonom NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len “Zákon“ / v záujme zabezpečenia
dôstojného konania občianskych obradov a slávností upravujú organizovanie, priebeh,
finančné zabezpečenie obradov a odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch
a slávnostiach .

Článok 2
Druhy občianskych obradov a slávností
1. Občianske obrady
a) uzavretie manželstva
b) posledná rozlúčka so zosnulým
2. Rodinné slávnosti
a) uvítanie dieťaťa do života
b) životné jubileá
c) jubilejné sobáše - strieborný, zlatý a diamantový sobáš

Článok 3
Určenie obradnej miestnosti, sobášnych dní a sobášnych hodín
1. Obec Rohovce určuje pre vykonávanie občianskych obradov a rodinných slávností
obradnú miestnosť v budove Obecného úradu v Rohovciach č. 164.
2. Na základe písomnej žiadosti snúbencov je možné vykonať obrad uzavretia manželstva
aj v inej vhodnej miestnosti či na inom vhodnom mieste, ak predmetné miesto je zárukou
zachovania vážnosti a dôstojnosti vykonávaného aktu uzavretia manželstva a neohrozuje
život alebo zdravie snúbencov ako aj osôb uvedených v čl. 4 týchto Zásad.
3. Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej sobášnej miestnosti a mimo
určeného sobášneho dňa sú snúbenci povinní uhradiť správny poplatok podľa osobitného

právneho predpisu / zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov / a tzv. iný poplatok na úhradu zvýšených nákladov /dopravu,
technické a organizačné zabezpečenie obradu na mieste/ spojený s vykonaním obradu.
Výška iného poplatku za obrad vykonaný mimo určenej obradnej miestnosti a mimo
určeného sobášneho dňa bol schválený uznesením OZ Rohovce č.31/2019 zo dňa
21.2.2019/ príloha č. 1/.
4. Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred
ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste. Povolenie v zmysle Zákona
sa nevyžaduje.

5. Obradné dni a čas pre vykonanie občianskych obradov a rodinných slávností, s
výnimkou obradu poslednej rozlúčky so zosnulým, sú vymedzené nasledovne:
a) streda v čase od 15,00 hod. do 17,00 hod.
b) sobota v čase od 14,00 hod. do 18,00 hod.
6. Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa občianske obrady ani rodinné slávnosti
nevykonávajú

Článok 4
Organizačné zabezpečenie občianskych obradov a rodinných slávností
Osobami vykonávajúcimi občianske obrady a rodinné slávnosti, sú :
a) starosta obce
b) poslanci Obecného zastupiteľstva , ktorých schválilo do funkcie sobášiacich Obecné
zastupiteľstvo v Rohovciach svojim uznesením č. 30/2019 z 21.2.2019.
c) zamestnanci matričného úradu, ktorým táto činnosť vyplýva z pracovnej náplne
d) ďalšie osoby- účinkujúci - recitátor, hudobník, spevák a pod.

Článok 5
Priebeh obradov
1.Občiansky obrad- uzavretie manželstva
1) Obrad uzavretia manželstva sa vykonáva slávnostným spôsobom a organizuje ho za
matričný úrad matrikárka, ktorá zodpovedá za priebeh a vykonanie aktu uzavretia
manželstva, za zabezpečenie materiálno-technického priebehu obradu ako aj za
správnosť a úplnosť zákonom ustanovených dokladov potrebných k vykonaniu obradu.
2. Za vykonanie obradu sú odmeňovaní sobášiaci poslanec a ďalší účinkujúci: recitátor,
hudobník, spevák a pod.

2. Občiansky obrad - posledná rozlúčka so zosnulým
1. Obrad rozlúčky so zosnulým sa vykonáva dôstojným spôsobom v Dome smútku obce.
2. Za organizáciu a prípravu obradu poslednej rozlúčky so zosnulým a za zabezpečenie
materiálno-technického priebehu obradu zodpovedá starosta alebo poverený poslanec.

3. Na obrade sú prítomní a za vykonanie obradu sú odmeňovaní účinkujúci : recitátor,
hudobník, spevák a pod. Obrady poslednej rozlúčky so zosnulým sa vykonávajú po
odsúhlasení s rodinnými príslušníkmi.

3.Rodinná slávnosť- uvítanie dieťaťa do života
1. Obrad uvítania dieťaťa do života sa vykonáva slávnostným spôsobom pre dieťa
s trvalým pobytom v obci Rohovce .
2. Obrad je spojený so zápisom mena dieťaťa do pamätnej knihy obce a odovzdaním
jednorazového príspevku- hmotnej podpory na výkon rodičovských práv a povinností.
Termín obradu je vždy posledný mesiac v kalendárnom roku / t.j. december/.
3. Obrad sa vykonáva spravidla hromadne pre všetky deti narodené v príslušnom
kalendárnom roku.
4.Rodinná slávnosť- životné jubileá
Pre občanov dožívajúcich sa okrúhleho životného jubilea (90, 95 a 100 rokov/ obec organizuje
po odsúhlasení s rodinou návštevu jubilanta v domácnosti jubilanta.
5.Rodinná slávnosť- jubilejný sobáš
Slávnosť jubilejného sobáša (strieborná svadba - 25. výročie sobáša, zlatá svadba - 50. výročie
sobáša, diamantová svadba - 60. výročie sobáša) je vykonávaná na základe žiadosti jubilantov
alebo ich príbuzných v obradnej miestnosti obce alebo návštevou v domácnosti jubilantov .

Článok 6
Finančné zabezpečenie občianskych obradov a slávnosti
Finančné zabezpečenie občianskych obradov a slávnosti:
V rozpočte obec vyčlení finančné prostriedky na zabezpečenie vecných a finančných darov
pri organizácii občianskych obradov a slávností nasledovne:
1. Občiansky obrad - uzavretia manželstva
Vecný dar sa snúbencom neposkytuje .
2. Občiansky obrad - smútočná rozlúčka
Vecný dar sa neposkytuje . .
3. Rodinná slávnosť- uvítanie dieťaťa do života
a/Pre každé dieťa, ktorému sa zorganizuje a uskutoční slávnosť uvítania dieťaťa do
života obec poskytne vecný dar – kvety do hodnoty 5 € , pamätný list a jednorazový finančný
príspevok- hmotná podpora na výkon rodičovských práv a povinností vo výške 165 €.
b/ Podmienkou poskytnutia finančného príspevku je :
-trvalé bydlisko dieťaťa v obci k dátumu uskutočnenia slávnostného uvítania
dieťaťa do života
-trvalé bydlisko v obci aspoň jedného z rodičov

4. Rodinná slávnosť - životné jubileá
Pri organizovaní návštevy jubilanta pri okrúhlych jubileách/ 90,95 a 100 rokov / podľa článku
5 bodu 4 / obec poskytne jubilantovi vecný dar- kvety do hodnoty 10 € a vecný dar do
hodnoty 30 €.
5.Rodinná slávnosť-jubilejný sobáš
Pri organizovaní slávnosti jubilejného sobáša podlá článku 5 bodu 5 obec jubilantom poskytne
vecný dar – kvety do hodnoty 10 €.
6.Pri úmrtí obyvateľa obce Rohovce, pochovaného na cintoríne v Rohovciach príp. v iných
obciach / bez ohľadu na formu obradu/ , na pohrebe sa zúčastní starosta alebo poverený
poslanec a uloží kyticu sústrasti do hodnoty 15 €. .
5.Obradná miestnosť
Obec Rohovce každý rok vyčlení finančné prostriedky na materiálové vybavenie obradnej
miestnosti - kvetinovú výzdobu, sviečky a pod. Za materiálne vybavenie , za poriadok a
estetickú úroveň obradnej miestnosti zodpovedá matrikárka.

Článok 7
Odmeňovanie účinkujúcich
1.Sobášiaci uvedení v čl. 4 písm. b/, t.j. poslanci OZ, ktorých schválilo do funkcie sobášiacich
Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach svojim uznesením č. 30/2019
z 21.2.2019 a sú
odmeňovaní za vykonanie obradu uzavretia manželstva podľa Zásad odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Rohovce.
2.Odmena pre účinkujúcich na obradoch podľa čl. 4 / písm c/ sa určuje vo výške 10 € za 1
obrad .
3.V odmene je zahrnutá príprava na obrad alebo slávnosť, úprava zovňajšku, ošatenie.
4.Odmena sa vypláca spravidla 1-krát za kalendárny rok / v decembri/
na základe
predloženého výkazu mzdových nárokov / príloha č.2/. Výkaz mzdových nárokov vyhotovujú
účinkujúci a odsúhlasuje matrikárka. Výpočet mzdových nárokov a ich výplatu zabezpečuje
mzdová účtovníčka na základe odsúhlasených a odovzdaných výkazov.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v obci Rohovce boli
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č 32/2019 zo dňa 21.2.2019
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. marca 2019.

Starosta obce:
Zoltán László

Výpis z uznesení OZ č. 30/2019, 31/2019 a 32/2019
z 21.2.2019

Uznesenie č. 30/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
poveruje
poslanca Štefana Lentulayho s výkonom funkcie sobášiaceho na volebné obdobie 20182022 s účinnosťou od 1. marca 2019.

Uznesenie č. 31/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
iný poplatok za vykonanie obradu uzavretia manželstva s účinnosťou od 1. marca 2019
nasledovne:
1) za obrad mimo úradne určenej obradnej miestnosti na úhradu zvýšených nákladov
(doprava, technické a organizačné zabezpečenie obradu) vo výške 130,00 €;
2) za obrad mimo určeného sobášneho dňa na úhradu zvýšených nákladov (technické
a organizačné zabezpečenie obradu) vo výške 30,00 €.

Uznesenie č. 32/2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Rohovce
v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
Zásady zabezpečenia občianskych obradov a rodinných slávností v obci Rohovce
s účinnosťou od 1. marca 2019

