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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. 11. 2017 

1. Stav prostriedkov farnosti: 125 900,14 €; v pohľadávkach voči dlžníkom: 93 000,- € 
(Handlová 8 000,- €, Žarnovica 85 000,- €). Spolu to predstavuje 218 900,14 €.  

2. Údržba farského areálu: stálosť služieb a funkcií? zoznam, čo kto vo farnosti ponúka a 
kontakt a tak? Zodpovedné osoby za konkrétne veci, služby a úlohy? 

3. Predsieň farského kostola – nesvieti svetlo. 
4. Kúrenie vo farskom kostole – skontrolovať nastavenie termostatu – je OK. 
5. Detský kútik vo farskom areáli: Po schválení na farskom fóre a následných konzultáciách a 

rozhovoroch by sme chceli na jar začať, zatiaľ predstava porov. príloha č. 1.  
6. Parkovacia plocha pred kostolom: Práve sa realizuje, do Vianoc by mala byť funkčná.  
7. Organ v Belej-Duliciach: zakúpený a nainštalovaný model Gloria Cantus 230 Jubiläum á 

3 790,-€. Zvažuje sa ozvučenie k nemu. Skúsiť konzultovať dodávateľa organu. V zásade je ale 
FER tejto investícii naklonená. Možno konzultovať zvukárov (Roman Gajdoš a pod.) 

8. Púť farníkov do Zakopaného: V tomto termíne bolo blahorečenie Titusa Zemana, táto akcia 
bola ponúknutá, záujem bol nulový. „Poľskú variantu“ môžeme skúsiť niekedy na jar.   

9. Strieška nad sochu Panny Márie: Pozreli sme sa na to? Možno by bolo pekné urobiť dookola 
kaplnku, jaskynku. Vieme si to urobiť svojpomocne. Nadhodíme do fóra... potom zohnať skaly 
(vedeli by stavbári isto s týmto niečo poradiť a poriešiť). 

10. Strieška na bicykle – ľahká konštrukcia do oblúka, prekrytá lexanom. Robí to firma na 
Bystričke, Densit s.r.o. 

11. Priestor pre kočíky a pod. v predsieni kostola – čiže presťahovať info tabuľu pred kostol, 
vyriešiť sedenie, kúrenie, dvere,… Chce to poriešiť oboje dverí. Možno popri tom a dvere na 
chór. Prvý krok bude konzultácia s niekým s KPÚ, najprv neformálna.  

12. Asanácia stromov v Belej okolo kostola – porov. prílohy 2 a 3. Zatiaľ dáme žiadosť na obec a 
skúsime ešte porovnať iné cenové ponuky, ak iná možnosť nebude, cenu akceptujeme, pretože 
vec riešiť treba. Skúsime konzultovať Martina Žalmana z Necpal, či nemá lepšiu ponuku. 


