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Dôvodová správa : 
 

Odmeňovanie sobášiacich funkcionárov bolo schválené uznesením Mestské zastupiteľstva v 
Trenčíne č. 532 zo dňa 28.4.2005 na základe porovnania dostupných informácií o odmeňovaní 
poslancov v iných mestách SR – Žilina, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Prešov Bratislava, Košice, 
nakoľko do uvedeného obdobia roku 2005 neboli poslanci Mestského zastupiteľstva   v Trenčíne za 
túto činnosť odmeňovaní. 

V nadväznosti na schválené uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 532 zo dňa 
 28.4.2005  bola v roku 2007 vydaná Smernica  primátora  č. 13/2007 o činnosti  a odmeňovaní 
účinkujúcich v Zbore pre občianske záležitosti  pri MsZ  v Trenčíne (účinná od 1.9.2007) 
a Rozhodnutie primátora Mesta Trenčín č. 14/2007 o odmene matrikárov za vykonávanie obradov 
uzavretia manželstva v meste Trenčín (účinné od 1.9.2007), ktorými sa zosúladilo odmeňovanie 
účinkujúcich na obradoch a slávnostiach vykonávaných Mestom Trenčín. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č.532 zo dňa 28.04.2005 sa stanovili 
paušálne odmeny sobášiacim  za prípravu a vykonanie jedného sobášneho obradu a náhradu 
ošatného vo výške 16.64€ (predtým 500,-Sk) s účinnosťou od 1.5.2005. Podľa tohto uznesenia sú 
sobášiaci odmeňovaní aj v súčasnosti.  

Vzhľadom k potrebe zníženia rozpočtových nákladov mesta a vzhľadom k tomu, že od 
1.8.2011 dochádza k úprave Smernice primátora č. 13/2007 o činnosti a odmeňovaní účinkujúcich 
ZPOZ a taktiež Rozhodnutia primátora Mesta Trenčín č. 14/2007 o odmene matrikárov za 
vykonávanie obradov uzavretia manželstva v meste Trenčín , ktorá sa týka vyplácania   príspevku na 
úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na obradoch 
a slávnostiach organizovaných ZPOZ pri MsZ v Trenčíne, navrhujeme zosúladiť vyplácanie tejto 
čiastky tak, že uvedená  suma bude stanovená na 6,64 € za  deň, v ktorom sa obrady konajú, a nie za 
jednu akciu. Výška odmeny za vykonanie 1 sobášneho obradu sa nemení, mení sa iba výška 
príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku. 

Vyplácanie odmien   sobášiacim poslancom za vykonanie sobášnych obradov bude splatné 
mesačne vo výplatnom termíne organizácie podľa evidovaných termínov,  v ktorom sa sobášne 
obrady vykonávali. 

Uvedená zmena vyplácania príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu 
zovňajšku sa bude týkať všetkých obradov a slávností organizovaných v rámci činnosti ZPOZ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Porovnanie odmeňovania sobášiacich poslancov a účinkujúcich na obradoch  

a slávnostiach organizovanými v rámci ZPOZ 

 

Mesto Odmena 
poslanci 

Odmena 
účinkujúci 

Ošatné 

Bratislava - 
Ružinov 

115,35/ sobášny 
deň 

stanoví mestská 
časť – suma nie 
je riešená 
smernicou 

stanoví mestská časť – suma nie je 
riešená smernicou 

Bratislava - 
Petržalka 

15,- až 20,- €/ 
sobáš 

Od 34,- € do 50,-
€/sobášny deň 

ošatné je zahrnuté v odmene 

Košice 33,- € / sobášny 
deň 

3,98 € – 4,65 €/ 
hod. 

3,32/ deň – účinkujúci 
300- € /rok – sobášiaci poslanci 

Banská Bystrica 16,60 €/ hod. 
(+ 3,50 €/deň) 

5,-  € až 8,- €/ 
hod. 
(+ 3,50€/deň) 

230,- €/ rok – sobášiaci 
230,- €/ rok – matrikárky 
350,-€/ rok  - členka ZPOZ 
230,-€/ rok - rečník okrem sobášov** 

Nitra 6,- €/sobáš 
 

4,- € až 5,-  
€/sobáš 
10,- € mimo 
určené sobášne 
miesto  

Podľa počtu obradov – vyplácané 
ročne: 
A) 
1-9/50,- € 
10-19/ 100,- € 
20-29/166,- € 
30 a viac/266,- € 
B) 
1-9/34,- € 
10-19/67,- € 
20-29/117,- € 
30 a viac/166,- € 
 

Martin    
Trnava    
Žilina    
 

BRATISLAVA - RUŽINOV  

*Odmena sobášiacich poslancov za jeden sobášny deň bez ohľadu na počet sobášov je určená ako   
0,15 násobok priemernej mzdy v NH za predchádzajúci rok (769,- €) = 115,35 € 

BRATISLAVA - PETRŽALKA  

*Odmena sobášiacich poslancov: A) v úradne určenej miestnosti 15,-€/sobáš – min. 25,-  €/deň, B) 
mimo úradne určenej miestnosti 20,-€/sobáš. Matrikárkam je vyplácané ošatné v sume 99,58 €/rok. 

KOŠICE – JUH  

*Odmena sobášiacich poslancov bez ohľadu na počet sobášov  je stanovená na  33,- € /deň. Trvanie 
obradu 40 min. – ráta sa ako 1 h + pripočítava  sa 1 h (príprava pred obradom  30 min  a 30 min. 
práce po skončení obradov ,t.j. ak obrady trvajú napr. 7 h , zaráta sa 8h). Matrikárkam sa vypláca 
odmena v zmysle vyhlášky MV SR a zohľadňuje sa za vykonanie obradov práca nadčas. 

 



BANSKÁ BYSTRICA  

*Doba trvania obradov 30-60 min je stanovená  podľa miesta konania. Finančná odmena účinkujúcim 
zohľadňuje čas na organizačnú prípravu obradu (30 min) a úpravu zovňajšku spolu ( 1h) /deň. 
K odmenám účinkujúcim  sa pripočítava príplatok 3,50€/deň. Sobášiacemu poslancovi, matrikárke, 
členke ZPOZ patrí príplatok 3,50€/ deň. Príplatok 3,50 €/ deň je vyplácaný raz štvrťročne. **Rečníkovi  
mimo sobášov sa vypláca ošatné s podmienkou účinkovania min. na 30 obradoch za rok. 

NITRA 

*Odmena sobášiacich poslancov sa nevzťahuje na primátora a zástupcu primátora, títo vykonávajú 
obrady bezodplatne. Rečník mimo sobášnych obradov je odmeňovaný sumou 12,50 €/obrad, ošatné  
je vyplácané rovnako ako u sobášiacich poslancov – A) Ošatné u ostatných účinkujúcich na obradoch 
je stanovené tak, ako je uvedené pod písm. B). Podľa potreby je k dispozícii na obradoch i šatniar 
odmeňovaný sumou 2,70 €/obrad.  Za obrad vykonaný mimo určené sobášne miesto je vyplatená 
matrikárkam suma 10,- €/ obrad ( na týchto obradoch sa zúčastňuje iba poslanec a matrikárka). 

 

Pozn. 

Mestá Trnava, Martin a Žilina do termínu odoslania materiálu neposkytli údaje pre porovnanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

1. r u š í   
uznesenie MsZ v Trenčíne č. 532 zo dňa 28.4.2005 s účinnosťou od 31.7.2011 
 

2. s c h v a ľ u j e : 
A) odmeny sobášiacim poslancom za prípravu a vykonanie jedného sobášneho obradu vo 

výške 10,-  €, s účinnosťou od 1.8.2011 
B) príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajšku vo výške 6,64 

€ na deň, v ktorom sa obrady konajú, s účinnosťou od 1.8.2011. 

 

 

 

 

 


