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Správa Hospodárskeho výboru CZ ECAV 

na Slovensku Zemianske Kostoľany za rok 2019 a plán na rok 2020 

 

1. Úvod 

Hospodárky výbor (ďalej len HV) zastrešuje činnosti, ktoré sa týkajú účtovníctva a 

materiálno-technického zabezpečenia (ekonomicko-hospodárske záležitosti) nášho 

zboru. Pripravuje podklady a návrhy pre zasadnutia presbyterstva v spomenutých 

oblastiach, tzn. podklady pre opravy, rekonštrukcie, investície a finančné krytie 

zborových aktivít. Stretnutia HV sa konajú nepravidelne podľa aktuálnej potreby. Je 

však nutné spomenúť, že väčšina členov HV sú aj členovia presbyterstva, takže všetky 

potrebné ekonomicko-hospodárske veci sa riešia operatívne na pravidelných 

stretnutiach presbyterov.  

V poslednom sledovanom období (od minulého konventu) sa HV stretol dvakrát: 

• 11.6.2019 – preberali sme: 

o Nastavenie systému nakladania s finančnými prostriedkami – limity / 

zodpovedné osoby 

o  Spôsob a rozsah zverejňovaných informácií ohľadom príjmov a nákladov 

zboru 

o Predvýber druhu auta pre duchovného 

o Pomenovanie nutných opráv v rámci našich areálov 

o Oprava strechy na kostole v PD  

• 3.2.2020 – zaoberali sme sa týmito bodmi: 

o Plnenie rozpočtu za rok 2019 

o Návrh rozpočtu na rok 2020 

o Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na opravu farských budov 

o Možnosti a spôsob opravy strechy na kostole v PD 

o Možnosti opravy organu v kostole v PD 

o Predĺženie nájomných zmlúv so spoločnosťou POĽNO VTÁČNIK a.s. 

a LESY SR, š.p. 

o Zadanie vykonania revízií elektro a plynoinštalácií 
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2. Plnenie plánu a návrh rozpočtu 

V tabuľke 1 uvádzame prehľad o plnení finančného plánu roku 2019 ako aj návrh 

rozpočtu (finančný plán) na rok 2020. Pri stanovovaní plánu sme vychádzali z dát 

z roku 2019 ako aj zo skutočností, ktoré ho ovplyvňujú a sú nám známe.  

Ako je z tabuľky zrejmé, v roku 2019 sa nám podarilo hospodáriť s prebytkom vo výške 

4 365 €. Tento prebytok sa nám podarilo dosiahnuť hlavne zvýšením príjmovej časti 

rozpočtu – teda z milodarov a ofier. Nesmierne nás teší, že naši členovia čoraz viacej 

vnímajú potrebu finančne sa podieľať na fungovaní zboru a tým vytvárať lepšie 

podmienky pre fungovanie tohto CZ.  

Návrh rozpočtu na rok 2020 počíta s miernym schodkom. V roku 2020 plánujeme 

niekoľko významných vynútených investícií. Požiadali sme o dotáciu z Ministerstva 

kultúry SR vo výzve „Opravme si svoj dom“ na financovanie opravy kostola v 

Zemianskych Kostoľanoch (pokračovanie sanácie múrov) a v roku 2020 plánujeme 

žiadať o dotáciu zo ZED (Združenie Evanjelických duchovných) na opravu fary 

v Zemianskych Kostoľanoch (výmena okien, dverí a kúrenia) a s veľkou 

pravdepodobnosťou budeme musieť riešiť aj havarijný stav strechy kostola v Prievidzi. 

Tieto investície zďaleka prekračujú naše súčasné finančné možnosti. Stav veci si však 

vyžaduje ich neodkladné riešenie. Preto veríme, že aj v budúcnosti budú členovia CZ 

pamätať na náš zbor a finančne ho aj v týchto plánoch podporovať. 

 

 

Tabuľka 1 Čerpanie rozpočtu 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 
   

    

 Rozpočet  Skutočnosť Rozpočet  

A. Príjmy na rok 2019 k 31.12.2019 2020 

Príjmy z majetku: 18 000,00  22 253,48  20 000,00  

Príjmy z darov a príspevkov: 14 100,00  16 400,26  20 000,00  

z toho:    

- z milodarov, sponzorské 5 000,00  5 996,50  8 000,00  

- z ofier 5 600,00  7 076,76  7 000,00  

- z cirkevných príspevkov 3 500,00  3 327,00  5 000,00  

Príjmy z dotácií: 800,00  800,00  38 019,00  

Ostatné príjmy: 9 580,00  9 944,70  3 000,00  

z toho:    

- úroky  0,31   

- úvery, pôžičky 7 000,00  7 000,00   

- ost.príjmy (z podujatí), energie HA 2 580,00  2 944,39  3 000,00  

Celkom príjmy: 42 480,00  49 398,44  81 019,00  
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B. Výdavky    

Výdavky na služby 15 810,00  13 562,68  54 995,00  

z toho:    

- na opravy 3 000,00  1 824,09  49 915,00  

- obstaranie majetku  7 000,00  6 040,19   

- na cestovné 1 200,00  2 118,34  500,00  

- na rezprezentáciu 400,00  255,35  400,00  

- na telefón,internet 680,00  646,46  680,00  

- na stočné 380,00  530,34  400,00  

- revízie  1 000,00  98,00  1 000,00  

- poistky 650,00  861,24  900,00  

- ostatné 1 500,00  1 188,67  1 200,00  

Výdavky na prevádzkovú réžiu: 18 930,00  25 345,14  22 355,00  

z toho:    

- na časopisy 1 300,00  1 224,43  1 300,00  

- na kancelárske potreby 180,00  231,81  250,00  

- na čistiace potreby -  7,99  -  

- na pohonné látky 1 500,00  636,52  2 000,00  

- ostatná spotreba materiálu 1 000,00  2 740,08  1 000,00  

- vodné 500,00  513,06  550,00  

- spotreba elektrickej energie 5 500,00  5 179,86  5 500,00  

- plyn 4 000,00  6 175,18  6 200,00  

- daň z príjmu 3 000,00  6 176,24  3 000,00  

- daň z nehnuteľnosti 150,00  153,83  155,00  

- úroky z úverov 1 500,00  1 696,27  1 700,00  

- daň zrážková  0,04   

- poplatky 300,00  609,83  700,00  

Ostatné výdavky: 6 860,00  6 125,28  7 560,00  

z toho:    

- príspevky vyššej COJ 700,00  690,28  700,00  

- príspevky iným COJ 400,00  160,00  1 100,00  

- úver a pôžičky 5 760,00  5 275,00  5 760,00  

Celkom výdavky: 41 600,00  45 033,10  84 910,00  

Prebytok 880,00  4 365,34   

Schodok   -3 891,00  
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Tabuľka 2 Prehľad finančných prostriedkov zboru 

Finančné prostriedky 

Stav k 

01.01.2019 

Stav k 

31.12.2019 

Stav v pokladni: 882,60  1 954,70  

Stav na BÚ 91: 3 176,17  4 601,82  

Stav na BÚ 55: 7 302,45  6 444,77  

Termínovaný účet: 1 453,14  4 178,41  

Spolu: 12 814,36  17 179,70  

 

3. Pohľadávky 

K 31.12.2019 sme evidovali pohľadávky vo výške 2 071,70 €. Uvedené pohľadávky sa 

vzťahujú na vyúčtovanie energií – dobropisy. Pohľadávky boli v lehote splatnosti. 

4. Záväzky 

K 31.12.2019 evidujeme záväzky vo výške 42 226,8 €. Uvedené záväzky sa skladajú z: 

• Úver SZRB : 35 639,55 € (úver rekonštrukcia zborového domu Handlová) 

• Úver auto : 6 405,00 € 

• Došlé faktúry: 182,25 € neuhradené faktúry v dátume splatnosti. 

Všetky uvedené záväzky náš zbor splní v stanovenom termíne.  

5. Nehnuteľný majetok 

Cirkevný zbor má vo svojom nehnuteľnom majetku pozemky a budovy.  

Lesné pozemky o výmere cca 162 ha, ornú pôdu o výmere cca 110 ha a trvalé trávnaté 

porasty o výmere cca 19 ha. Uvedené pozemky sú v prenájme. Našimi hlavnými 

nájomcami pôdy sú: 

• spoločnosť LESY SR š.p. - lesná pôda 

• spoločnosti MAJER POD HOROU s.r.o. a POĽNO VTÁČNIK a.s. - 

poľnohospodárska pôda. 

Cirkevný zbor ďalej vlastní šesť nehnuteľností: 
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• Farská budova v Zemianskych Kostoľanoch, 

• Hospodárska budova v Zemianskych Kostoľanoch, 

• Kostol v Zemianskych Kostoľanoch, 

• Farská budova v Prievidzi, 

• Kostol v Prievidzi, 

• Zborový dom v Handlovej. 

6. Opravy v roku 2019 

V roku 2019 sme realizovali: 

• Vymaľovanie a úpravu priestorov farskej budovy v Prievidzi. 

• Úprava vonkajšej záhrady na fare v Prievidzi. 

• Vyhotovenie novej brány do areálu fary v Prievidzi. 

• Sanácia strechy kostola v Prievidzi. 

• Oprava murovaného plotu v areáli kostola a fary v Zemianskych Kostoľanoch. 

• Opiľovanie stromov v záhrade kostola a fary v Zemianskych Kostoľanoch. 

• Vyhotovenie nájazdových koľají do garáže v Zemianskych Kotoľanoch. 

• Nutné opravy kanalizačného a vodovodného potrubia v Zemianskych Kotoľanoch. 

7. Plány pre rok 2020 

HV navrhol pre rok 2020 nižšie uvedené činnosti: 

• Pokračovanie v úpravách okolia farskej budovy v Prievidzi pre účely celozborového 

využitia (deti / mládež / seniori). 

• Rekonštrukcia farskej budovy ZK. 

• Pokračovanie projektu rekonštrukcie kostola v ZK. 

• Rekonštrukcia strechy kostola v PD. 

• Úprava priestorov kostola v PD pre účely výročia jeho posvätenia. 

Najväčšie výzvy, ktoré si HV stanovil na rok 2020 sú zvýšiť podiel počtu vybraných 

cirkevných príspevkov k celkovému počtu členov zboru a získanie zdrojov na 

prefinancovanie rekonštrukcie farskej budovy v ZK, kostola v ZK a strechy v Prievidzi. 

Zdroje na financovanie opráv, ako sme už uviedli, plánujeme získať aj z podporných 

fondov a dotácií. 

 

8. Záver 
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Na záver zopakujem, čo som hovoril a písal v minulom roku, nakoľko táto téma sa mi 

dnes zdá byť ešte aktuálnejšia ako vlani. Sú pred nami obrovské výzvy. V Prievidzi nám 

na hlavy padá strecha. V Kostoľanoch sa niekoľko rokov snažíme sanovať krásny 

historický kostolík. Máme tu mladú farársku rodinu, z ktorej verím, že sa všetci tešíme 

a dovolím si tvrdiť, že sme povinní vytvoriť im aj dôstojné podmienky na bývanie. 

A nepoviem teraz tú „zázračnú“ vetu o financiách, ktoré všetko vyriešia, aj keď by v nej 

iste bola veľká pravda. Vyzvem náš všetkých, ktorí sme tu a ktorým sa dostane tento 

materiál do rúk. Buďme bližšie k nášmu zboru! Nájdime si na náš CZ čas, tak ako si 

on stáročia nachádzal čas pre všetkých jeho členov. Nájdime si čas na aktivity, spojené 

s jeho zveľaďovaním ako po duchovnej, tak aj po hospodárskej stránke. Len SPOLU 

dokážeme veľké veci. 

Na tomto mieste by som chcel poďakovať všetkým, ktorí si v uplynulom období našli 

čas a ochotne v rámci svojich možností priložili ruku k dielu.  

Osobitné poďakovanie patrí s. Marte Šuňalovej a s. Renáte Bartovej za svedomité 

vedenie zborového účtovníctva, ako aj prípravu podkladov pre túto správu. 

 

V Zemianskych Kostoľanoch, dňa 16. 02. 2019  

 

Ing. Ivan Junga - zborový kurátor 

 


