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Poriadok  
odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Seredi schvaľuje tento Poriadok odmeňovania účinkujúcich pri 
občianskych obradoch a slávnostiach: 
 

Článok I. 
Rozsah platnosti 

 
Podľa tohto poriadku odmeňovania, odmeny za účinkovanie pri občianskych obradoch 
a slávnostiach mesta Sereď patria:  

1. primátorovi a poslancom povereným Mestským zastupiteľstvom v Seredi vykonávať 
občianske obrady a slávnosti, 

2. ostatným účinkujúcim pri občianskych obradoch a slávnostiach v potrebnom počte 
podľa charakteru občianskeho obradu a slávnosti. Sú to: hudobník, spevák, recitátor, 
zvukár, aranžér, 

3. smútočnému rečníkovi za realizáciu občianskej rozlúčky na občianskych pohreboch, 
4. výtvarníkovi za výtvarné spracovanie zápisu v pamätných knihách občianskych 

obradov a slávností v meste Sereď. 

 
Článok II. 

Odmena primátorovi a poslancom povereným MsZ v Seredi 
 
Výška odmeny primátorovi a poslancom povereným MsZ v Seredi vykonávať občianske 
obrady a slávnosti je 14,50 € na hodinu. Odmena sa vypočíta vynásobením odmeny na 
hodinu a počtu hodín, ktoré sa vypočítajú nasledovne:  

a) 0,5 hodiny – čas trvania občianskeho obradu, 
b) 0,5 hodiny – čas potrebný na organizačné zabezpečenie a na prípravu slávnostného 

príhovoru, 
c) 1 hodina – čas potrebný na osobnú prípravu a na úpravu zovňajšku v jednom 

kalendárnom dni, bez ohľadu na počet obradov v tomto dni. 

 
Článok III. 

Odmena ostatným účinkujúcim pri občianskych obradoch a slávnostiach 
 

1. Výška odmeny účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach, ktorými sú: 
hudobník, spevák a recitátor je 9 € na hodinu. Odmena sa vypočíta  vynásobením odmeny na 
hodinu a počtu hodín, ktoré sa vypočítajú nasledovne:  

a) 0,5 hodiny – čas trvania občianskeho obradu, 
b) 0,5 hodiny – čas potrebný na organizačné zabezpečenie,  výber piesní a básní, 

preskúšanie, 
c) 1 hodina – čas potrebný na prípravu zovňajšku v jednom kalendárnom dni, bez ohľadu 

na počet obradov v tomto dni. 
2. Výška odmeny účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach v exteriéri, ktorými 
sú: zvukár a aranžér je 9 € na hodinu. Odmena sa vypočíta  vynásobením odmeny na hodinu 
a počtu hodín, ktoré sa vypočítajú nasledovne:  



a) 0,5 hodiny – čas trvania občianskeho obradu, 
b) 1,5 hodiny – čas potrebný na prípravu  exteriéru a ozvučenie, 
c) 1 hodina – čas potrebný na úpravu exteriéru po ukončení občianskeho obradu. 

 
Článok IV. 

Odmena smútočnému rečníkovi 
 
Výška odmeny smútočnému rečníkovi za realizáciu občianskej rozlúčky je 9 € na hodinu. 
Odmena sa vypočíta vynásobením odmeny na hodinu a počtu hodín, ktoré sa vypočítajú 
nasledovne:   

a) 1 hodina  – čas trvania občianskeho pohrebu, 
b) 2 hodiny – čas potrebný na prípravu  a finalizáciu rozlúčkového príhovoru, 
c) 0,5 hodiny – čas potrebný na prípravu zovňajšku v jednom kalendárnom dni, bez 

ohľadu na počet obradov v tomto dni. 

 
Článok V. 

Odmena výtvarníkovi 
 
Výška odmeny výtvarníkovi za výtvarné spracovanie zápisu v pamätných knihách mesta 
Sereď je 6 € za jeden list v pamätnej knihe. 
 

 
Článok VI. 

Ošatné 
 
V záujme zabezpečenia dôstojnej úrovne občianskych obradov a slávností je potrebné 
primerané spoločenské oblečenie, úprava zovňajšku účinkujúcich. Ako úhrada za zvýšené 
výdavky sa týmto účinkujúcim: primátor, poslanec, matrikárka, hudobník, spevák, recitátor 
a smútočný rečník, poskytne ročný paušálny príspevok nasledovne: 

a) do 13 občianskych obradov a slávností                  83 € 
b) od 14 do 25 občianskych obradov a slávností        133 € 
c) nad 25 občianskych obradov a slávností                200 € 

 
 

Článok VII. 
Výplata odmeny a ošatného 

 
1. Výplata odmeny a ošatného v zmysle tohto poriadku je hradená z finančných prostriedkov 
rozpočtu mesta určených na odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch 
a slávnostiach. 
2. Odmena určená týmto poriadkom sa vypláca účinkujúcich pri občianskych obradoch 
a slávnostiach vždy mesačne za predchádzajúci kalendárny mesiac. 
3. Ošatné sa účinkujúcim pri občianskych obradoch a slávnostiach vypláca podľa počtu 
obradov a slávností 1x ročne vo výplatnom termíne v mesiaci december.  
 

 
 
 
 



Článok VIII. 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Tento Poriadok odmeňovania bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 
9.11.2017, uznesením č. xx/2017. 
2.  Tento Poriadok odmeňovania nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018. 
3.  Dňom účinnosti tohto Poriadku odmeňovania sa ruší Poriadok odmeňovania účinkujúcich 
pri občianskych obradoch a slávnostiach schválený uznesením MsZ č. 77/2007 zo dňa 18. 4. 
2007, Dodatok č. 1 schválený uznesením MsZ č. 241/2008 zo dňa 9.12.2008 a Dodatok č. 2 
schválený uznesením č. 135/2009 zo dňa 16.6.2009.  
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                    primátor mesta Sereď 


