Správa o činnosti
Zboru pre občianske záležitosti Človek-človeku pri MsÚ v Brezne
za rok 2017

V roku 2017 bolo v našom meste uzavretých 95 manželstiev. Z toho sa na mestskom
úrade sobášilo 61 snúbeneckých párov, pre ktorých obrad pripravili a zrealizovali okrem
sobášiaceho a matrikárky aj členovia Zboru pre občianske záležitosti Človek-človeku pri MsÚ
v Brezne.
V roku 2017 medzi občanov mesta Brezna pribudlo 215 detí.
Pre tieto deti ZPOZ organizuje a uskutočňuje v obradnej sieni MsÚ uvítania detí do
života . V tomto roku boli uskutočnené 3 individuálne uvítania na požiadanie rodičov a na
22. hromadných vítaniach bolo uvítaných 134 detí.
V roku 2017 zomrelo celkom 206 obyvateľov mesta Brezna.
Z toho 106 v nemocnici - 50 mužov, 56 žien .
V domácnosti a v sociálnom zariadení LUNA zomrelo 65 obyvateľov – 35 mužov, 30 žien.
Mimo Brezna zomrelo 35 obyvateľov - z toho 13 mužov a 22 žien.
Rozlúčky pre zomrelých väčšinou zabezpečujú súkromné pohrebné služby IRIS a Pohrebná
služba Milana Halušku, ale na požiadanie pozostalých môže po dohode s pohrebnou službou,
poslednú rozlúčku vykonať aj Zbor pre občianske záležitosti pri MsÚ v Brezne, kde sa so
zosnulým rozlúči zástupca mesta Brezno.
ZPOZ v roku 2017 takto uskutočnil 4 občianske pohreby.
Okrem toho sa členky ZPOZ boli s občanmi rozlúčiť na 3 cirkevných pohreboch.
V novembri uskutočnil ZPOZ na novom cintoríne obrad k pamiatke zosnulých.

ZPOZ pri MsÚ v Brezne v roku 2017 vykonal celkom 110 obradov.
61 uzavretí manželstva
22 hromadných uvítaní detí
3 individuálne uvítania
4 občianske pohreby
3 rozlúčky na cirkevných pohreboch
Pamiatku zosnulých
a 16 ďalších obradov, ktoré pripravil a vykonal alebo pri nich spolupracoval:








Slávnostné mestské zastupiteľstvo mesta Brezna pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Brezna
za účasti zástupcov Rumunska a Ruskej federácie, spojené s udeľovaním ocenení
Životné jubileum 70 rokov
Životné jubileum 70 rokov
Životné jubileum 50 rokov
Regionálna prehliadka kolektívov ZPOZ na tému „ Z lásky k domovine „
Deň učiteľov – prijatie jubilujúcich učiteľov ZŠ s MŠ na území mesta Brezna
Prijatie abiturientov Jedenásťročnej strednej školy v Brezne po 60. rokoch











Prijatie delegácie organizácie ATONAF Slovensko na čele s veľvyslancom Francúzskej republiky
65 rokov dychového orchestra v Brezne
Obnovenie manželského sľubu po 10. rokoch
65. výročie sobáša
Oslavy 73. výročia SNP
Prijatie členov OZ zdravotne postihnutých pri príležitosti životných jubileí
Životné jubileum 70 rokov
Životné jubileum 90 rokov
Slávnostné stretnutie s jubilujúcimi členmi Jednoty dôchodcov a Denného centra Prameň v Brezne

Všetky obrady a slávnosti, okrem pohrebov, sobášov a pamiatky zosnulých, boli
zaznamenané v pamätnej knihe mesta.
Okrem týchto obradov boli do pamätnej knihy zaznamenané členkou ZPOZ
ešte ďalšie slávnosti a podujatia









Návšteva veľvyslanca USA na Slovensku
Majstrovstvá sveta juniorov v biatlone Brezno – Osrblie
Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku
Dni mesta – prijatie zahraničných delegácií z partnerských miest Slávnostné odovzdávanie
maturitných vysvedčení SPSA Brezno
Prijatie účastníkov Školy hokejového brankára – 25. ročník
Divadelná Chalupka – 13. ročník
Stretnutie mládežníckych delegácií z partnerských miest Horehronské slávnosti zborového spevu 50. ročník Chalupkovho Brezna

Členovia Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ v Brezne radi medzi sebou privítajú mladých
recitátorov, spevákov, hudobníkov, ktorí by mali záujem o prácu vykonávanú pre svojich spoluobčanov. Ak
patríte k ľuďom s veľkým a otvoreným srdcom, veľmi radi Vás medzi seba prijmeme.
V prípade záujmu sa prihláste na e-mailovej adrese:
marta.michalikova@brezno.sk
viera.makova@brezno.sk
alebo osobne na Mestskom úrade v Brezne – matrika.

