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Rímskokatolícka cirkev 
Farnosť Turčiansky Peter 

Turčiansky Peter 150, 038 41, pošta Košťany nad Turcom 

  

Zápisnica 
zo zasadnutia FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY farnosti z dňa: 17. 6. 2017 

1. Sľub členov FER: JUDr. Mário Buksa. 
2. Otázka dlhodobo absentujúcich (a neospravedlnených) členov FER: Asi bude treba za 

Belú zvoliť náhradníka. Najprv ale kontaktovať br. Vojtecha Mráza, čo s ním a ako je. 
3. Stav prostriedkov farnosti: na účte farnosti a v pokladni farského úradu: 115 735,96€; v 

pohľadávkach voči dlžníkom: 103 500,-€ (Handlová 18 500,-€, Žarnovica 85 000,-€). Spolu to 
predstavuje 219 235,96€.  

4. Údržba farského areálu: „A potom otázka jazierka. Splytštiť ho? Dalo by sa to vzhľadom na 
sanie a kolobeh vody a tak? Nechať firmu Bencovcov, aby sa starali len oň i naďalej? Toto 
bude treba prejednať jednak s FER, jednak aj v širšej diskusii s farníkmi. A vyhlásiť (po 
súhlase FER) konkurz na správcu a „záhradníka“ tohto pozemku – urobiť ešte v priebeh júna“ 
(FPR). Kosenie by sme zvládli sami. Ale aby to bol niekto jeden. Jarnú a jesennú údržbu 
nechať na Bencovcov. Vyhlásime v oznamoch, či by sa niekto hlásil na kosenie. Potom 
uvidíme, či a ako sa niekto prihlási a podľa toho určiť, čo a ako ďalej. 

5. Detský kútik vo farskom areáli: „Podľa odporúčaní brata Buksu by bolo vhodné, aby ho 
robila certifikovane certifikovaná firma a pravidelne robila príslušné revízie a tak. Celkovo by 
sme sa vedeli dostať do sumy 2500,-€. K tomu by sme mohli dorobiť niečo kreatívne z 
pneumatík... K tomu za pár eur hojdacia lavica... Možno by ale bolo vhodnejšie niečo 
jednoduchšie? Aj keď: pieskovisko a záhradnú hojdačku má doma hocikto, preto by boli 
vhodné preliezačky. Šmykľavku radšej nie. K tomu potom nejaké polenovité lavičky z kmeňov 
dreva... Skúsime ešte zistiť, čo v Poľsku. Máme teraz v digitálnej podobe manuál pre výrobcov 
podobných zariadení, brat farár to rozpošle členom rady.“ (FPR). Návrh: Pomohlo by, keby sa 
vyrobili uzatváracie (zasúvacie) dvere na vjazde do areálu kostola, čím by sa pozemok stal 
„súkromným“ a „uzatvoreným“ – a mohli by sme zmienené veci urobiť lacnejšie, časť 
svojpomocne, s tým, že je to pre uzatvorenú komunitu ľudí, farníkov? To nie, právne by to 
veľmi nič nemenilo na tom, či preliezačky budú, alebo nebudú certifikované. Takže otázku 
certifikovania (a ceny) nám to nevyrieši. A možno ich tak trochu ochrániť pred vandalmi a 
podobne. Možno by bolo dobré sa na to spýtať na farskom fóre, či je o to záujem. Koľko 
takých rodín tu ale je? A keď sú rodiny s malými deťmi, tak sú do troch rokov. A staršie sú 
zase v škôlke. Skôr by to asi pritiahlo vandalov z okolia... a potom by to zase odradilo rodiny...  

6. Využitie areálu na opekačky: ponúknuť v kostole. Stačí oznámiť, aby nedošlo k „technickej 
kolízii“ a môže sa využiť.  

7. Info o stave reštaurovania kostolov: „Na Necpaly je z dotácie 10 000eur. Takže t. r. by sme 
mali dočistiť presbytérium, upevniť uvoľnené omietky a veľkú časť nahrubo vytmeliť alebo cca. 
1/4 vytmeliť finálne. V Necpaloch sa bude  robiť priebežne počas celého roka, až  do 
vyúčtovania dotácie. Do Belej na posledné okno príde kolega budúci týždeň a aj my tam 
budeme na fasáde, ak bude vhodné počasie. Keď  bude posledné okno hotové, zmeriame 
rozmery skiel a necháme vyrobiť. O nich sa ešte môžeme porozprávať. Odsúhlasené  a 
nacenené sú neutrálne bezfarebné "bublinkové" sklá. Dnes poobede (13. 6. 2017) prídeme s 
kolegom do Necpál a budeme až do štvrtka“ (Adrián Giač, reštaurátor). Zmluvu s MK SR sme 
podpísali tento piatok, peniaze prídu asi v priebehu budúceho týždňa. 
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8. Chodník do kostola v Belej: Je v dezolátnom stav, podmýva sa, na jar sú tam obrie mláky. 
Jeho oprava moc reálna nie je. Urobiť nový zo zámkovej dlažby by stálo od 500€ (len cena 
materiálu) po 1 500€ (keby to robila firma). Ferko Krajča sa ponúka, že to v lete urobia za 
zhruba strednú cenu, okolo 1 000€. FER súhlasí, treba dohodnúť formu a spôsob vyúčtovania a 
záruky a podobne, aby bolo jasné, kto za čo zodpovedá (čo pri svojpomocnej práci nemusí 
vždy byť jasné). 

9. Parkovacia plocha pred kostolom: výber z ponúk. Bencovci (záhradníci): Cena predbežne: 
4 000,-€ (2 200,-€ materiálové náklady + 1 800,-€ práca, doprava a pod.); STAVMAK: 
4 472,55 (práca 2 245,65€, materiál 2 226,90€, obrubníkov); Mirko Kolenčík a Hazda.: max. 
do 3 000,-€. Bencovci to robia na báze plastu (euramaxi), ostatní na báze betónu (chyžbet). 
Bencovci robili takéto plochy vo Folkušovej i na Starej Ladovni u súkromníka. Podľa nich je 
plast lepší, betón je teplotne extrémnejší a na trávu má horší vplyv. Otázka je, ako to bude v 
zime, či to fréza alebo pluh nepoškodia, ale fréza by nemala byť problém. FER sa skôr prikláňa 
k plastu. S betónom sú skúsenosti skôr negatívne, funkčne aj esteticky. Členovia FER sa zájdu 
pozrieť do Ladovne ako to vyzerá.  

10. Poplašné zariadenie do kostola v Necpaloch: Niet o čom diskutovať. A dať tam aj tabuľku s 
tým, že je to chránené. Možno dať fotopascu a info o tom, že ta niekde je. 

11. Prenosný organ na pohreby: „aby prenosný organ, ktorý tam teraz je, sa požíval na iba 
pohreby, pretože stále montovanie a demontovanie organ pri každom pohrebe je naozaj veľmi 
nešikovné, otravné a tak“ (FPR). Cenovo sa to pohybuje, pre ilustráciu: Viscount Cantorum V 
á 999,-€; Viscount Cantorum VI á 1 499,00€; až po povedzme dvojmanuálový 31 registrový 
(aj s pedálom) Viscount Vivace 20 á 3 490,-€. Ideálny sa momentálne javí model Gloria 
Cantus 230 Jubiläum á 3 790,-€. 

12. Farský svätopeterský guláš: ako sme na tom kapacitne (sedenia a tak)? Pozvaných hostí je 
(teoreticky) do 40: 15 kňazov dekanátu, 6 kňazov rôzne spojených s farnosťou, 8 starostov 
(manželky nerátame), 1 až 3 kňazi z Martina, 2 pastori ECAV (Príbovce a Necpaly) + 
manželky… Najskôr všetci neprídu, ale mohli by. K tomu farníci (aj z filiálok)… br. Mário 
Buksa skontaktuje starostu ohľadom možného zapožičania lavíc + možnosti využitia sály, ak 
by pršalo. 

13. Dotácia pre deti na letný tábor farnosti: 12 detí z našej farnosti predstavuje 12×22,50 = 
270,-€, k tomu ešte 3×82,50 pre vedúcich = 247,50; spolu je dotácia 517,50€. Okrem toho ide 
ešte 6 detí z iných farností, ktoré si platia celú sumu 82,50€/dieťa.  

14. Púť farníkov do Zakopaného: Niekedy okolo septembra, začiatku októbra. Prispejeme 
nejakou dotáciou, perspektívne, na autobus – tak, aby cena na farníka mohla byť okolo 10,-€.  

15. Prestavba kúrenia v Necpaloch: premiestnenie žiaričov, začneme nad tým uvažovať.  
16. Strieška nad sochu Panny Márie: Pozrieme sa na to.  
17. Prestavba hospodárskej budovy – prerokovanie možnosti, vhodnosti a tak. Vhodné by to 

bolo. Treba zistiť, či to treba viesť cez stavebné konanie... čo by to právne znamenalo. Na 
druhej strane, je to kamenná budova, mokrá, otázka, čo by to bolo po čase. Pokiaľ by to nebolo 
temperované, ťažko povedať, čo by to robilo. Bolo by dobré, keby sa k tomu vyjadril stavbár. 
A bolo by dobré, keby si to mládež do istej miery aj sama porobila, pod primeraným dozorom. 
Treba sa deciek (15 r. plus mínus) spýtať, či im to za to stojí. 

18. Presklenie kaplnky v kostole – priestor pre rodiny s deťmi: Zatiaľ sa to ako príliš potrebné 
nejaví. V Martine-Severe sa to veľmi neosvedčuje, skôr sa tá oddelená časť mení na nejakú 
formu ihriska a chaosu. 

19. Vykurovacie panely do vybraných lavíc do farského kostola na „všedné dni“: Treba dať 
dohromady plynové kúrenie tak, aby sa kotol nevypínal. Potom treba vyriešiť dvere do kostola. 
Vstupné dvere do kostola, poctivé. A potom riešiť aj lietačky. Skôr asi izolovať priestor 
kostola od predsiene, kde môže byť aj zima. Ak toto bude fungovať, asi nebude treba 
alternatívu. Brat Marek sa na to skúsi poinformovať.  


