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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: 23. 9. 2016 

1. Sľub členov FER: MVDr. Vladimír Hanzlík. 
2. Zmluva s reštaurátorom Adriánom Giačom (porov. príloha zo zasadnutia č. FER50/2016): 

počkáme na vyjadrenie Mária Buksu, s ktorého mienkou sa rada stotožní. 
3. Dotácia z OÚ Belá-Dulice: je vhodné minúť ju do začiatku novembra. Využijeme ju na 

reštaurovanie exteriéru kostola v rámci spoluúčasti. Požiadame p. Adriána Giača, aby 
vyhotovil faktúru v zodpovedajúcej cene v rámci spoluúčasti.  

4. Necpaly – je potrebné upratať povalu,  povyhadzovať sklenú vatu, dať do poriadku elektrické 
vedenie a osvetlenie, vyčistiť a domurovať miesta, ktoré už nie sú úplne bezpečné. Bude 
vhodné sa tam niekedy pozrieť, ujasniť, čo presne treba a nájsť firmu, ktorá by to urobila. Je 
dobré urobiť to, aj kvôli freskám, ktoré sú európskym skvostom.  

5. Reštaurovanie v Necpaloch a Belej – prejednaná otázka postupu prác a kontroly práce 
reštaurátorov.  

6. Pôžička do farnosti Handlová (porov. príloha FER 50/2016): FER odporúča žiadosti 
vyhovieť. 

7. Príjmy farnosti: Je na mieste obháňať farnosť Žarnovica (splátka pôžičky 10 000,-€) a 
nájomné od solárnych elektrární (zhruba 7 000,-€).  

8. Zatrávňovacie panely: Bencovci (záhradníci). Cena predbežne: 4 000,-€ (2 200,-€ 
materiálové náklady + 1 800,-€ práca, doprava a pod.). FER odporúča projekt zrealizovať. 

9. Kúpa lesa v Necpaloch – podiel z Koštian nad Turcom, sprostredkováva Anna Hrúzová (0908 
266 341). Lokalita Necpalské hory, pod dozorom Koštianskeho urbáru (spravuje Milan Bielik), 
kataster Necpaly, parcela č. LV 536, parcela 1436,  a LV 928, parcela 1437. O cene nemajú 
predstavu, podiely boli vraj okolo 2200,-€/rok. Čo na to farská rada? Overiť, ako sme na tom s 
urbárom, či tam niečo je (isto je) a či platia a čo platia. A potom dať overiť aj o čo v prípade 
ponuky ide – obrátiť sa na p. Žalmana: čo je to za výmeru, čo je to za cenu,... A potom 
potrebujeme vyjadrenie Mária Buksu.  

10. Návrh osadiť pri kostole v Necpaloch vitrínu, ktorú dodá obecný úrad a na ktorú farnosť 
dodá informácie o kostole, o cintoríne a pod. Cez zimu premyslieť a na jar by sme to mohli 
uskutočniť.  

 

 


